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RESUMO 

 

As empresas, centrais no modelo de desenvolvimento capitalista, estão sendo questionadas 

sobre suas ações na resolução de problemas da sociedade e sobre a tradicional orientação ao 

desempenho financeiro. Como resposta, novos modelos organizacionais buscam articulações 

capazes de criar um elo entre o lucro e o interesse socioambiental. Citado como exemplo do 

conceito de organizações híbridas, o Movimento B Corp torna-se um rico objeto de estudo 

para a compreensão das alternativas de revisão da atuação das organizações. Com o mote 

principal de “redefinir o conceito de sucesso nos negócios”, envolve as frentes de certificação, 

legislação e investimento de impacto. O presente estudo descritivo-exploratório, de caráter 

qualitativo e base interpretativa-construtivista, buscou compreender melhor a identidade deste 

movimento à luz do conceito emergente de organizações híbridas, na esteira de tendências e 

conceitos que visam tratar o papel socioambiental das organizações. Para responder a 

pergunta de pesquisa se e como as Empresas B (B Corp) constituem um modelo de 

hibridismo organizacional, esta pesquisa envolveu uma abordagem multimétodos de coleta, 

codificação e análise dos dados na combinação de duas etapas de investigação. A primeira 

etapa – Retrato do Movimento B Corp – buscou entender seus significados a partir da 

percepção dos atores envolvidos, no Brasil e Estados Unidos, incluindo um conjunto de 12 

entrevistas com representantes do movimento, líderes de empresas B certificadas ou com 

potencial de certificação e acadêmico. A segunda etapa – Retrato das Empresas B no Brasil – 

possibilitou traçar o perfil das empresas certificadas no País por meio da análise de dados 

secundários das comunicações institucionais nos seus websites próprios e do movimento. Por 

meio dos resultados obtidos nesta pesquisa, percebe-se que a certificação pode ser 

considerada uma evolução dos mecanismos de prestação de contas ao incluir as etapas de 

comprovação das informações, auditoria, compromisso legal e identificação pelo selo 

concedido. A inclusão de cláusulas específicas que incluem os interesses dos stakeholders nos 

documentos legais torna-se um dos principais diferenciais e aspecto simbólico do movimento. 

No entanto, não é possível afirmar que representa um novo modelo de organização ou tipo 

ideal de hibridismo organizacional, mas de um caminho nessa intenção. O grupo de empresas 

estudadas engloba uma abrangência maior de níveis de hibridismo organizacional, 

valorizando a forma como os negócios são conduzidos, mas não, necessariamente, sua 

atividade-fim e sua missão socioambiental como orientadora do modelo de negócios. A 

heterogeneidade de empresas certificadas é uma das principais características do movimento 

e, ao mesmo tempo, um dos grandes desafios para sua distinção. O posicionamento ideológico 

e a atração de investidores de impacto são os principais motivadores para a certificação, que é 

percebida como uma forma de conferir legitimidade ao diferencial socioambiental das 

empresas. A percepção de ser uma marca pouco conhecida e de falta de benefícios práticos 

figura entre as principais fragilidades compensadas pelo fato de pertencer a uma comunidade 

que partilha dos mesmos valores e o potencial de networking e parcerias. Ao fornecer uma 

visão panorâmica e analítica sobre o movimento, este estudo serve como ponto de partida para 

estudos futuros relacionados ao tema e para o desenvolvimento do conceito de organizações 

híbridas. 

 



 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Businesses and enterprises as key elements in the capitalist development model are actually 

being questioned about their actions in the resolution of society’s problems and regarding 

their traditional focus on financial performance. New organizational models seek to produce 

articulations capable of creating a bond between profit and socio-environmental interest. 

Many authors cite the B Corp Movement as one of the main examples of the concept of 

hybrid organizations. It then becomes a rich object of study to understand the alternatives for 

reviewing organizational practices. One of its main mottos is “to redefine the success in 

business”. The Movement operates in three main areas: certification, law and impact 

investment. This descriptive-exploratory and qualitative study, based on an interpretative-

constructivist paradigm, aims to better understand the identity of the B Corp Movement 

according to the emerging concept of hybrid organizations, following other trends and 

definitions that seek to treat the socioenvironmental role of business. To answer the research 

questions – If and how B Corps are a model of organizational hybridity –, this research 

involved a multi-method approach of information collection, codification and analysis in a 

combination of two investigation phases. The first phase – A Portrait of the B Corp 

Movement – looked to comprehend the meanings from their actors’ perspective. The 

fieldwork consisted of 12 interviews with main stakeholders in Brazil and the United States, 

such as the movement representatives, leaders of certified B Corps and prospect enterprises. 

The second phase – A Portrait of Certified Companies – enabled to profile the Brazilian 

certified business through secondary data analysis. The sources for the analyzed material were 

the websites, made available on the internet by them, and their profiles on the global and 

regional website of the B Corp Community. From the results of this research, the certification 

can be perceived as an evolution of social and environmental accountability mechanisms, by 

including steps of information evidences, auditing, legal commitment and seal/certification 

identification. The inclusion of the interests of stakeholders in legal documents is one of the 

key differentiators and symbolic aspect of the movement. However, it is still not possible to 

say that they represent a new organizational model or an ideal type of hybrid organization, but 

rather a path on this intention. The studied group of enterprises comprises a larger scope on 

organizational hybridity levels, placing more emphasis the way businesses are conducted, but 

not necessarily their core business, main-activities or social mission as a guide for business 

model. It can be noticed the heterogeneity of certified companies as one of the main 

characteristics of the movement and, at the same time, one of their biggest challenges to be 

distinguished. The ideological positioning and impact investment attraction are the main 

motivating factors for a company to certify. Earning the seal is perceived as a way to ensure 

legitimacy for a socioenvironmental differential. The low awareness of B Corp as a brand and 

the lack practical benefits are among the main weaknesses, compensated by being part of a 

shared values community and the potential for network and partnerships. By providing a 

panoramic and analytical overview of the movement, this study serves as a starting point for 

future researches related to the subject and for the development of the concept of hybrid 

organizations. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca pelo desenvolvimento sustentável e a necessidade de novas articulações dos 

atores na sociedade já fazem parte da agenda de indivíduos, organizações e nações. O 

estabelecimento, em setembro de 2015, de novos objetivos globais para o desenvolvimento 

sustentável é mais uma das evidências disso (ONU, 2015). Objetivos que incluem a 

erradicação da pobreza; redução da desigualdade; acesso à energia; promoção do crescimento 

sustentado, trabalho pleno e decente; industrialização inclusiva e sustentável; padrões de 

produção e de consumo sustentáveis; proteção ao planeta, entre outros. Imperativos de um 

consenso crescente sobre causas induzidas pela ação humana nas mudanças climáticas, 

aumento do fosso entre ricos e pobres, e incentivos equivocados nos domínios econômico, 

empresarial e financeiros, dominantes desde o último quarto do século XX, somados à 

emergência de transparência acentuada promovida pela web 2.0 têm destacado a necessidade 

de uma nova abordagem para o capitalismo (Waddock & McIntosh, 2011). 

Ainda que o capitalismo tenha sido eficaz na criação de prosperidade e na melhoria do 

padrão de vida para muitos, sua forma atual passa por questionamentos e proposições de 

transformação (Sabeti, 2011). Fraquezas como visão de curto prazo, comércio especulativo, 

orientação somente ao lucro centrado nos acionistas, incapacidade para contabilizar o valor 

não monetário, exploração do trabalho e uso extrativo de recursos naturais estão criando 

muitas interrupções para a sobrevivência do modelo tal como está. Como sistema 

socioeconômico vigente, passa então por uma reformulação ao buscar inserir questões sociais 

e ambientais, baseados em novos valores e comportamentos (Yazili, 2008). 

Centrais no modelo de desenvolvimento capitalista, as empresas passam a ser 

questionadas sobre suas ações na resolução de problemas sociais e ambientais e na promoção 

do bem comum. Diferentes conceitos buscam tratar e direcionar essas questões, tais como: 

sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, performance social das organizações e 

valor compartilhado. Enquanto algumas abordagens partem da pressão da sociedade e dos 

riscos de reputação, outras defendem essa revolução pautada por uma nova ideologia de 

reinvenção dos objetivos da estratégia empresarial e do sistema socioeconômico vigente. 

Como evolução dessa tendência, muito mais do que trabalhar o conceito de responsabilidade 

social na periferia de suas atividades fundamentais, o exercício socioambiental das 

organizações tem se deslocado para o centro das decisões das empresas. Dessa forma, provoca 

uma ampliação da atuação empresarial em direção a um profundo envolvimento na criação de 

valor para a sociedade e na busca de soluções econômicas, sociais e ambientais. 
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Nesse sentido, nota-se a tendência de revisão das noções de valor, das formas como as 

organizações podem gerá-lo e quais impactos devem provocar. A orientação tradicional das 

empresas capitalistas, no sentido de perseguir somente o desempenho financeiro de curto 

prazo, busca novas articulações capazes de criar um elo entre o lucro e o interesse 

socioambiental (Porter & Kramer, 2011). Desenvolver maneiras inovadoras de se fazer 

negócios para aliar impacto social e lucro é um desafio central para os líderes empresariais no 

século 21 (Santos, Pache, & Birkholz, 2015). Novas formas de propriedade, novas formas de 

financiamentos e novos contratos legais começam a ganhar maior expressividade. 

Surgem, então, movimentos que buscam promover novos modelos organizacionais, bem 

como desenvolver uma nova visão sobre o mercado e a lógica de resultados. São movimentos 

pautados na reflexão sobre os objetivos das organizações na sociedade atual, partindo para 

uma proposição de um novo capitalismo, uma nova economia ou um novo paradigma de 

negócios. O surgimento crescente dos novos modelos de organizações híbridas é um exemplo 

disso, pois tem o objetivo de gerar impactos socioambientais concretos, mas também obedece 

a lógica de mercado e abordagens tradicionais pró-lucro (Battilana, Lee, Walker, & Dorsey, 

2012; L. Chen & Roberts, 2013; Fischer, 2014; Haigh & Hoffman, 2012; Haigh, Walker, 

Bacq, & Kickul, 2015). 

O conceito ainda está em consolidação, mas já começa a chamar atenção ao ponto de 

sustentar a proposição, ainda que conceitual e sem arcabouço jurídico-legal, da existência de 

mais um setor na economia. Nomenclaturas como setor 2,5 (Souza, 2015) ou quarto setor 

(Sabeti, 2011) buscam denominar essas empresas híbridas como o intermédio entre as 

organizações lucrativas (segundo setor) e as organizações da sociedade civil (terceiro setor). 

Diferenciam-se por estabelecerem mecanismos de equilíbrio entre suas características, como a 

priorização da finalidade social em relação à maximização dos lucros e a possibilidade de 

limitar a distribuição dos lucros aos sócios e investidores (Souza, 2015). Buscam alinhar a 

geração do lucro e a promoção de valor social, combinando novas lógicas de atuação. 

Alguns movimentos de executivos também passam a chamar cada vez atenção na 

discussão sobre a ampliação da noção de valor, considerados exemplos do fenômeno de 

construção de um novo paradigma de negócios. O Capitalismo Consciente, por exemplo, 

criado em 2008, liderado pelo empresário norte-americano John Mackey, cofundador da rede 

de supermercados WholeFoods, conhecido por sua proposta de valor voltada a temas de 

sustentabilidade, ao lado de Raj Sisodia, professor do Babson College, é mais uma das 

manifestações dessa proposição de nova ideologia. Outro grupo de executivos, o B Team, 

liderado por outro empresário reconhecido, Richard Branson, do Virgin Group, foi criado, em 
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2013, com o mesmo propósito. O grupo reúne diversos empresários para discutir alternativas 

e repensar o modelo de negócios de forma a alinhar interesses ao lema planeta-pessoas-lucro.  

Dentre essas proposições, o Movimento B Corp se destaca, tanto pelo início anterior, 

em 2007, quanto pelo crescimento e atratividade da mídia. Iniciado nos Estados Unidos, se 

difere dos demais por oferecer um mecanismo de autoregulação e mensuração da performance 

socioambiental. O mote principal do movimento B Corp é “redefinir o conceito de sucesso 

nos negócios” e “usar a força dos negócios para o bem comum”. Envolve as frentes de 

certificação (B Corp), legislação (Benefit Corporation) e investimento de impacto (GIIRS 

Ratings). No cerne dessa proposta, está a reflexão sobre qual o papel das organizações frente à 

sociedade, não somente na gestão dos impactos causados por suas atividades, mas também na 

geração de valor social e ambiental. Propõe-se a distinguir, de forma pragmática e eficiente, 

as práticas que diferenciam as empresas que tenham claramente o objetivo de gerar valor 

compartilhado. O movimento foi criado por Jay Coen Gilbert, Bar Houlahan e Andrew 

Kassoy ao constituírem a organização sem fins lucrativos B-Lab, cuja missão declarada é usar 

os modelos e força de negócios para resolver problemas socioambientais. 

O movimento foi lançado oficialmente no Brasil em outubro de 2013, pelo Sistema B, 

organização sem fins lucrativos, responsável pela liderança do movimento na América do Sul. 

O Sistema B teve seu início no Chile e atua também na Argentina, Colômbia, Equador, 

Paraguai, Peru e Uruguai. O Sistema B está dividido em duas frentes: criar uma comunidade 

de empresas B certificadas e um ecossistema, como eles denominam, mais favorável a 

empresas que usam o poder dos negócios para resolver problemas socioambientais. No Brasil 

são 53 empresas certificadas, segundo dados atualizados em junho de 2016. O movimento 

ganhou mais visibilidade no País após a certificação da Natura em dezembro de 2014. 

No Brasil, o movimento foi rapidamente associado a negócios sociais. Com a 

certificação da Natura, no entanto, foi possível notar que não se trata apenas de negócios 

sociais, mas o composto de organizações que adotam práticas de responsabilidade social, 

sustentabilidade e/ou valor compartilhado – construtos correlatos, porém, diferentes.  

Citado como exemplo e precursor do fenômeno de hibridismo corporativo (Battilana et 

al., 2012; Haigh & Hoffman, 2012), o Movimento B Corp, ou simplesmente Movimento B, 

como é chamado no Brasil, torna-se um rico objeto de estudo para a compreensão das 

alternativas de revisão da atuação das organizações no mercado e na sociedade. O movimento 

ainda está em seu início, mas com crescimento contínuo no total de empresas certificadas 

tanto no Brasil quanto no mundo, como mostra a Figura 1. Apesar de ser possível notar um 

crescente interesse na comunidade acadêmica e empresarial, o surgimento das organizações 
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híbridas continua sendo um tópico pouco explorado (Battilana & Lee, 2014; Dufays & 

Huybrechts, 2015) e com uma ampla variação de entendimentos sobre o conceito (Schmitz, 

2015). Ainda há espaço para estudar o cenário com diferentes exemplos de organizações 

híbridas e suas relações com os conceitos em construção (Schmitz, 2015). 

 
Figura 1. Evolução empresas certificadas B Corp 

O gráfico mostra a evolução acumulada de certificações B Corp no Brasil e no mundo. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O presente trabalho, apresentado como dissertação para a obtenção de título de mestre, 

tem como pergunta de pesquisa se e como as Empresas B (B Corp) constituem um modelo de 

hibridismo organizacional. Para tanto, estuda as diferentes vertentes que buscam endereçar a 

evolução do papel socioambiental das organizações, com foco em elementos essenciais de 

novos modelos híbridos. Dessa forma, pretende contribuir tanto para compreensão do 

movimento B Corp quanto para a evolução do conceito de organizações híbridas como um 

novo perfil da atividade empresarial, aliando o lucro à geração de valor socioambiental. 

Como se trata de um movimento complexo e envolve diferentes atores, motivações e 

impactos, requer uma abordagem multifacetada para a ampla compreensão do fenômeno. Para 

tanto, torna-se necessário o alcance de objetivos secundários: 

 Identificar e descrever os atores envolvidos no Movimento B Corp e suas relações; 

 Identificar os motivadores que levam as empresas a obterem a certificação; 

 Analisar as vantagens e desvantagens da certificação sob o ponto de vista da 

certificada; 

 Analisar o perfil das empresas certificadas no Brasil; 

 Analisar os diferentes graus de hibridismo organizacional e a relação com as 

perspectivas propostas para a geração de valor socioambiental das organizações. 

O projeto de pesquisa está estruturado em duas etapas centrais de investigação, de forma 

a atender os objetivos específicos que compõem o projeto completo de pesquisa.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Seja qual for o rótulo – capitalismo criativo, capitalismo filantrópico, nova economia, 

investimento de impacto, blended value, valor compartilhado – essas abordagens estão 

todas enraizadas na observação de que nenhuma reforma genuína pode acontecer 

enquanto as empresas voltadas para a maximização de lucros permanecerem como único 

motor de capitalismo. Governos e mercados devem reconhecer e apoiar empreendimentos 

voltados para benefícios [sociais] como um modelo igualmente legítimo (Sabeti, 2011, p 

8, tradução da autora)1. 

 

“O momento para uma nova concepção de capitalismo é agora; as necessidades da 

sociedade são grandes e crescentes, enquanto consumidores, funcionários e uma nova geração 

de jovens estão exigindo que as empresas tomem iniciativa” (Porter & Kramer, 2011). Trata-

se de uma mudança de compreensão e atitude sobre o que é desenvolvimento. Se a leitura 

neoclássica da tradição econômica interpretava o desenvolvimento econômico a partir de 

estoques e fluxos de capitais, a aproximação entre o puramente econômico e o socioambiental 

aumentou consideravelmente a complexidade do termo “desenvolvimento”. A concepção de 

“desenvolvimento sustentável” passa a ampliar o conceito de capital de modo a incluir o 

capital natural, o capital social e o capital humano (Van Bellen, 2005). 

Neste sentido, na visão capitalista da sociedade, as organizações, empresas ou 

organizações sociais, exercem papel de protagonistas das mudanças e da construção do futuro 

da sociedade e da humanidade, frente os desafios e impactos econômicos, sociais e 

ambientais. Afinal, o contexto atual é fruto das mudanças de hábitos, perspectivas, valores e 

atitudes da sociedade no passado, entendendo que “os problemas de hoje vêm das soluções de 

ontem” (Senge, 2005). Na segunda década do século XXI vivemos as consequências, 

positivas e negativas, das escolhas realizadas ao longo do último século.  

Inspirados pela mesma necessidade de rever o modelo empresarial vigente, autores de 

diferentes frentes e abordagens buscam endereçar reflexões, críticas e proposições para um 

novo modelo de capitalismo e de atuação das organizações na busca pela geração de valor 

para a sociedade e reversão dos impactos negativos causados no meio ambiente. Por meio de 

uma visão progressiva dos conceitos relacionados ao papel social das organizações (Bakker, 

Groenewegen, & Den Hond, 2005), como mostra a Figura 2, é possível perceber o surgimento 

de diversas abordagens relacionadas (Angelo, Amui, Caldana, & Jabbour, 2012). A discussão 

                                                           
1
 “Our current model of capitalism has generated prosperity and improved the quality of life, but not without undesirable environmental and 

social consequences. Calls for its reform are getting louder, and many approaches have been put forth. Whatever their labels—creative 
capitalism, philanthrocapitalism, new economy, impact investing, blended value, shared value—these approaches are all rooted in the 

observation that no genuine reform can take place as long as profit-maximizing businesses remain the sole engine of capitalism. 

Governments and markets must recognize and support for-benefits as an equally legitimate model.” (Sabeti, 2011, p 8) 
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tem origem no campo de responsabilidade corporativa. As mudanças de foco inevitavelmente 

afetam sua definição (Blowfield & Murray, 2008) e até mesmo sua nomenclatura. 

 
Figura 2: Evolução de conceitos sobre o papel social das organizações 

A Figura apresenta o desenvolvimento de conceitos relacionados ao papel social das organizações apresentado 

por Mohan (2003) apud Bakker et al. (2005) e complementado por informações relativas ao fenômeno de 

empreendedorismo social (Fischer & Comini, 2012) e organizações híbridas (Battilana & Lee, 2014) 

Fonte: adaptado de Mohan (2003) apud Bakker et al. (2005). 

 

O emergente termo “organizações híbridas” vem ganhando cada vez mais espaço no 

cenário acadêmico atual. O conceito surge dentro de um contexto da evolução do tema de 

responsabilidade social e sustentabilidade na busca pela inserção do valor social e ambiental 

na estratégia das organizações. Busca descrever um novo tipo de organização que coloca no 

centro da razão de sua existência a geração de valor socioambiental ao lado da tradicional 

geração de lucro. São organizações que combinam, de maneira desafiadora e sem precedentes, 

diferentes lógicas institucionais (Battilana & Dorado, 2010; Battilana & Lee, 2014; Battilana 

et al., 2012; Dufays & Huybrechts, 2015; Lee & Battilana, 2013; Schmitz, 2015), misturando 

características do Estado, Mercado e da Sociedade Civil (Brandsen & Karré, 2011). As 

organizações híbridas são diferentes das práticas de responsabilidade social e de 

sustentabilidade, pois buscam incorporar a geração de valor socioambiental no mesmo 

patamar no lucro, ampliando a noção de gestão dos impactos gerados pela atividade 

organizacional. Da mesma forma, são diferentes das organizações pertencentes ao terceiro 

setor uma vez que incluem as atividades de mercado.  

Para entender o conceito de organizações híbridas, os diferentes graus de hibridismo e 

sua diferenciação em relação a outras abordagens, é fundamental mapear a discussão sobre o 
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papel social das organizações. Para isso, o referencial teórico desta pesquisa buscou mapear a 

evolução do tema e das abordagens que deram origem e influenciaram a proposição 

conceitual de organizações híbridas e de negócios sociais. Com origem fortemente 

relacionada à abordagem de responsabilidade social, o termo organizações híbridas guarda 

correlação com outras abordagens que buscam tratar questões semelhantes. Ao analisar as 

similaridades e diferenças entre as abordagens, é possível destacar alguns principais 

elementos de diferenciação entre as empresas tradicionais e as organizações híbridas – 

missão, práticas e governança, constituindo a base da lente conceitual de análise deste estudo. 

Foram mapeadas diferentes correntes atuais, do campo acadêmico e da prática, tais 

como: sustentabilidade e RSC, teoria dos stakeholders, valor compartilhado, negócios sociais, 

negócios de impacto e organizações híbridas. Cada uma à sua maneira busca endereçar a 

questão e promover uma mudança na forma de se fazer negócios. Esses conceitos também se 

diferenciam pela perspectiva adotada, conforme mostra Tabela 1. De uma forma geral, três 

perspectivas principais trazem à tona essas mesmas preocupações e conceitos, com raízes em 

diferentes áreas da administração: (1) Papel e responsabilidade de gestão; (2) Estratégia 

empresarial; (3) Novos modelos organizacionais. 

Os conceitos coexistem no meio acadêmico e empresarial, muitas vezes tratados como 

sinônimos, outras vezes criticados entre si e colocados em oposição. A ordenação ilustrativa 

proposta por este estudo busca refletir a respeito das diferentes perspectivas abordadas na 

literatura a fim de discutir a responsabilidade social, influenciada por uma orientação histórica 

relativa ao surgimento, às áreas de origem dos autores e aos argumentos adotados. Não se 

trata de uma visão hierárquica do pensamento administrativo e organizacional. Vale notar que 

cada perspectiva é influenciada por sua anterior, mesmo que não seja assim declarada. 

A perspectiva mais tradicional, com raízes na Responsabilidade Social Corporativa 

(RSC), busca abordar como as práticas de gestão devem levar em conta os impactos gerados 

pela atividade organizacional. Denominada Papel e Responsabilidade de Gestão, engloba 

RSC, Performance Social Corporativa (CSP), Sustentabilidade e Tripple Bottom Line (TBL), 

além de seus correlatos, como Cidadania Corporativa. Em paralelo, com base no pensamento 

de Estratégia das Organizações, a Teoria dos Stakeholders passa a fazer parte da 

nomenclatura de negócios, com grande aderência para a noção do papel social das empresas. 

Com a mesma raiz estratégica, abordagens com maior apelo entre praticantes começam a 

ganhar cada vez mais expressividade, por exemplo, a Criação do Valor Compartilhado 

(CVC). 
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Tabela 1 

Frentes teóricas e práticas de proposição de um “novo” capitalismo 

Perspectivas identificadas Conceitos Explicação Autores 

“
N

o
v

o
”
 c

a
p

it
a

li
sm

o
 

Papel e 

responsabilidade de 

gestão: com raízes na 

teoria das organizações, 

reflete sobre as 

atividades e práticas de 

gestão de 

externalidades, que 

podem variar do nível 

inicial como diminuição 

/ compensação de 

impacto ao nível 

avançado como conceito 

imbricado na estratégia 

corporativa. 

Responsabilidade 

Social 

Corporativa 

(RSC) 

Origem social, está centrada 

na discussão da 

responsabilidade da 

organização em relação 

suas práticas e impactos. 

(Aguinis & Glavas, 2012; 

Bakker et al., 2005; 

Carroll, 1979, 1991, 1999; 

Dahlsrud, 2008; Fischer, 

2002) 

Sustentabilidade e 

Tripple Botton 

Line 

Com origem mais focada no 

ambiental, aborda a 

responsabilidade das 

organizações para a 

perenidade dos recursos. 

(Elkington, 2001; 

Schoolman, Guest, Bush, 

& Bell, 2012; Veiga, 

2013) 

Performance 

Social 

Corporativa 

(CSP) 

Busca trazer modelos de 

medição confiáveis para a 

performance das práticas 

sociais e ambientais da 

organização. 

(Carroll, 1979; Griffin, 

2000; Wood, 1991;  

Wood, 2010) 

Estratégia 

empresarial: 
proposições 

contemporâneas de 

posicionamento da 

atividade empresarial, 

originárias do campo de 

estratégia. 

Teoria dos 

Stakeholders 

A visão da organização 

como rede de 

relacionamentos e a 

estratégia como mediação 

desses relacionamentos. 

(Donaldson & Preston, 

1995; Freeman, 1984; 

Freeman, Harrison, & 

Wicks, 2007; Harrison, 

Bosse, & Phillips, 2010; 

Mitchell, Agle, & Wood, 

1997) 

Criação de Valor 

Compartilhado 

(CVC) 

O Valor Compartilhado 

como alternativa para a 

falência do modelo 

capitalista atual. Modelos 

preestabelecidos de 

negócios. 

(Porter & Kramer, 2006, 

2011) 

Novos modelos 

organizacionais que 

evidenciam a geração de 

valor socioambiental.  

Negócios Sociais 

Negócios com foco na 

geração de valor social, 

inclui organizações com ou 

sem fins lucrativos. 

Diferentes nomenclaturas 

enfatizam impacto centrado 

na missão ou pela cadeia de 

negócios. 

(Brandão, Cruz, & Arida, 

2014; Comini, Barki, & 

Aguiar, 2012; Fischer & 

Comini, 2012; 

Portocarrero & Delgado, 

2010) 

Organizações 

híbridas 

Nomenclatura para designar 

organizações que 

combinam diferentes 

lógicas institucionais, bem 

como objetivos financeiros 

e socioambientais 

concomitantes. 

(Battilana & Lee, 2014; 

Battilana et al., 2012; Lee 

& Battilana, 2013; Santos 

et al., 2015; Schmitz, 

2015) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Por fim, começam a surgir proposições de Novos Modelos Organizacionais a fim de 

nomear um novo tipo de empreendimento capaz de buscar valor econômico e valor 

socioambiental concomitantemente. Resultado de uma aproximação cada vez maior de 

organizações da sociedade civil e sem fins lucrativos do Terceiro Setor à atividade 
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empresarial tradicional, vertentes como negócios sociais, negócios de impacto e organizações 

híbridas começam a despontar no meio acadêmico como conceito relevante. 

O estudo apresentado nesse trabalho não tem a ambição de esgotar a revisão sobre os 

temas, tampouco se trata de uma revisão sistemática da literatura. O principal objetivo é 

contribuir com uma visão ampliada sobre como diferentes dimensões e perspectivas que 

buscam estimular uma nova visão do modelo econômico vigente vêm sendo tratadas pela 

literatura acadêmica de administração, observando as divergências e similaridades entre elas e 

sua contribuição para o conceito de hibridismo organizacional. Dessa forma, as referências se 

concentram em artigos seminais e considerados referências nos respectivos temas, bem como 

revisões bibliométricas ou sistemáticas de literatura publicadas nos últimos 10 anos. 

A seguir, serão apresentados conceitos e propostas relacionados às perspectivas teóricas 

mapeadas: papel e responsabilidade de gestão, estratégia das organizações e modelos 

organizacionais. Na sequência, aprofunda-se o foco ao modelo de negócios sociais e 

organizações híbridas, a fim de constituir as lentes de análise do trabalho. 

 

2.1. Papel e responsabilidade de gestão 

A perspectiva aqui denominada como papel e responsabilidade de gestão tem origem no 

âmbito da teoria das organizações (Fischer, 2002), essencialmente na Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC) “como uma das funções organizacionais a serem administradas, no fluxo 

das relações e interações, que se estabelecem entre os sistemas empresariais específicos e o 

sistema social mais amplo” (Fischer, 2002, p. 75). Tem como foco a atuação das organizações 

no sentido de atender às demandas e às responsabilidades de sua participação na sociedade.  

A denominação dessa perspectiva é bastante influenciada pela frequente abordagem 

gerencial que trata os temas de responsabilidade corporativa como uma resposta técnica e 

instrumental ao ambiente de negócios (Blowfield & Murray, 2008), embora seja reconhecida 

a amplitude maior do seu campo de discussão na reflexão acadêmica.  

Apesar da pluralidade de conceitos correlacionados, tais como cidadania corporativa, 

ética empresarial, filantropia organizacional, responsividade social corporativa, entre outras 

(Bakker et al., 2005; Blowfield & Murray, 2008), estão mapeadas as três frentes consideradas 

mais expressivas e abrangentes no ambiente empresarial: Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC); Sustentabilidade no âmbito do Triple Bottom Line (TBL); e Performance 

Social Corporativa (CSP). 
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2.1.1. Responsabilidade Social Corporativa (RSC)  

O construto de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), também denominado como 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE), é uma das pioneiras proposições de reavaliação 

das práticas empresariais no que tange os impactos na sociedade. O tema, presente desde a 

revolução industrial (Fischer, 2002), ganha maior expressão a partir da década de 1950, com o 

foco nas responsabilidades sociais dos negócios (Bakker et al., 2005; Carroll, 1999, 2008). As 

primeiras discussões se concentram na preocupação com a filantropia e obras de caridade, 

migrando aos poucos para a discussão sobre os impactos das atividades empresariais 

(Cajazeira & Barbieri, 2007). O conceito de responsabilidade social surge do reconhecimento 

sistêmico da profunda interação entre a organização e o sistema social no qual está inserida, 

demonstrando a inevitabilidade de assumir um papel consciente e ativo em suas relações com 

a sociedade (Fischer, 2002).  

A partir das décadas de 1980 e 1990, aproxima-se de outros conceitos, como teoria de 

stakeholders e ética empresarial (Cajazeira & Barbieri, 2007; Carroll, 1999) e dá espaço à 

discussão da Performance Social Corporativa (Carroll, 1999, 2008). A globalização reforça a 

demanda pelo tema em função da vulnerabilidade às mudanças do comportamento social, da 

velocidade da informação e da pressão da sociedade (Argenti, 2005; Fischer, 2002), que 

começa a alcançar níveis mais estratégicos. É importante ainda destacar a diferença da 

evolução dos conceitos em economias avançadas, como Europa e Estados Unidos, frente à 

realidade de países emergentes, como a América Latina, tanto pela evolução de 

implementação de um estado de bem-estar social quanto pelo contexto de necessidades e 

desigualdades de cada realidade (Fischer, 2002). 

Apesar da existência de algumas definições clássicas (Carroll, 1979, 1991, 1999), da 

presença no jargão corporativo (Angelo et al., 2012) e dos esforços em obter uma definição 

clara e imparcial do conceito (Dahlsrud, 2008), o campo continua bastante fragmentado e sem 

consenso, sendo estudado e defendido por diferentes lentes conceituais, orientações teóricas e 

níveis de análise (Lantos , 2001; Aguinis & Glavas, 2012; Bakker et al., 2005). “A atuação 

social das empresas preenche uma ampla e muito variada gama de atividades, o que torna 

difícil identificar padrões que permitam uma definição abrangente” (Fischer, 2002, p. 77). Ao 

ser considerada uma teoria ainda em desenvolvimento, acadêmicos revisam e adaptam 

definições existentes, bem como elaboram novas (Angelo et al., 2012). Chega a ser até 

mesmo definida por alguns autores como um fenômeno, não necessariamente uma abordagem 

teórica (Dahlsrud, 2008). A abundância de definições, enviesadas para interesses específicos 
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(Marrewijk, 2003) ou influenciadas pelo contexto social (Dahlsrud, 2008), impedem seu 

desenvolvimento e sua operacionalização de forma ampla e unificada. 

O texto de McWilliams & Siegel (2001) usado como base em estudo bibliométrico 

(Bakker et al., 2005), por exemplo, define RSC como ações que promovem algum bem social, 

além dos interesses da empresa e de exigências legais. Outra definição, também usada por 

outra revisão da literatura, traduz o conceito como “as ações e políticas do contexto 

organizacional específico, levando em conta as expectativas dos stakeholders e o triple 

bottom line da performance econômica, social e ambiental” (Aguinis; Glavas, 2012, p. 933). 

Grande parte das definições relaciona-se com as práticas e as ações na gestão dos 

impactos empresariais. Normalmente não fornecem quaisquer descrições do desempenho 

ideal ou como esses impactos devem ser equilibrados entre si, mas descrevem os processos 

em que a RSC pode ser estabelecida (Dahlsrud, 2008). A performance ideal, além dos 

aspectos reguladores, depende dos stakeholders, dado que não há clareza sobre o 

balanceamento de interesses conflitantes.  

Há também forte foco nas obrigações das organizações perante a sociedade e um grande 

apelo ético (Fischer, 2002). Abordagens pioneiras, como o artigo seminal de Carroll (1979), 

apoiam-se numa visão de que a RSC faz parte dos compromissos dos negócios, ou seja, 

efetivamente parte de sua responsabilidade. A autora argumenta que a definição de RSC deve 

endereçar o completo espectro de obrigações de um negócio para a sociedade, englobando 

categorias econômicas, legais, éticas e discricionárias do desempenho do negócio. As 

categorias, posteriormente representadas em pirâmide, tornaram-se clássicas na definição de 

RSC (Carroll, 1991), como mostra a Figura 3, trazendo a ideia da corporação como cidadã, 

mas ainda usando a nomenclatura de filantropia. A interpretação e crítica dessa palavra 

específica levam a posteriores sugestões de adequação do termo, alterando o nome da 

dimensão para altruísta ou humanista, a fim de representar o interesse em fazer o bem para a 

sociedade independente do resultado final para a empresa (Lantos, 2001). 

A visão normativa como uma obrigação moral torna-se uma das críticas mais frequentes 

feitas por frentes mais recentes que buscam inserir o valor social na estratégia corporativa 

(Mackey & Sisodia, 2014; Porter & Kramer, 2006) e onde reside grande parte da controvérsia 

sobre o conceito de RSC (Lantos, 2001). A concorrência e o paradoxo entre interesses 

econômicos e interesses sociais também formam um importante ponto de discussão sobre a 

RSC (Lantos, 2001). A polêmica, e frequentemente criticada, afirmativa de Friedman (1970) 

de que a única responsabilidade social dos negócios é aumentar os resultados financeiros 

torna-se, então, uma das principais menções que explicita essa tensão. 
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Figura 3: Pirâmide da Responsabilidade Social 

Fonte: Carroll (1991) 

 

O aumento da preocupação sobre questões relacionadas ao meio ambiente, a partir da 

década de 1980, também influenciou a incorporação da dimensão ambiental como parte do 

conceito de RSC, embora não esteja tão explícita nas suas definições. Dahlsrud (2008), após 

analisar o conteúdo de 37 definições diferentes de RSC, detectou cinco dimensões: ambiental, 

social, econômica, stakeholders e voluntariedade. Conforme a análise, oito definições 

estudadas representam 40% da frequência entre as definições utilizadas e incluem essas cinco 

dimensões. Apenas a dimensão ambiental foi levemente menos incluída nas definições do que 

as outras categorias, provavelmente por não estar na pauta no início da abordagem. O estudo 

mostrou, ainda, que existe uma probabilidade de 97% do uso de, pelo menos, três das 

dimensões em uma definição aleatória, levando a uma visão, de certa maneira, congruente 

conceitualmente nas definições de RSC, sem uma clara separação das definições de acordo 

com diferentes escolas de pensamentos. No entanto, não há convergência em relação à gestão 

da RSC (Dahlsrud, 2008). 

Os fatores que envolvem a gestão e o processo de RSC foram, então, foco de outro 

estudo de revisão bibliográfica mais recente, em 2012, que analisou 588 artigos de periódicos 

científicos e 102 livros e capítulos de livros sob dois aspectos: (1) relações de outcomes de 

RSC – preditivos, outcomes e mediadores de RSC; e (2) níveis de análise – individual, 

organizacional e institucional (Aguinis & Glavas, 2012). 

De acordo com a revisão, o nível organizacional representa a maior parte do foco dos 

estudos, totalizando 57% dos textos analisados, mas de bases teóricas diversificadas. 

Motivadores instrumentais constituem os principais fatores precursores de RSC, baseados na 

percepção de que é bom para os negócios, pois aumentam a competitividade e legitimidade da 

empresa, além do senso de responsabilidade e obrigação ética e moral, em linha com 
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justificativas relacionadas à reputação, licença para operar e gestão de riscos. Ainda que a 

influência no resultado financeiro seja um importante argumento, também se destacam os 

benefícios não financeiros, como melhoria nas práticas de gestão, qualidade, eficiência 

operacional, atração de investidores e diversidade. O nível institucional é o segundo mais 

estudado, representando 33% dos artigos, incluindo a pressão de stakeholders específicos 

como um dos principais fatores precursores para RSC, seguido por regulações, padrões e 

certificações, focados na reputação. O nível individual é o menos estudado, apenas 7% dos 

artigos estudados, sendo o alinhamento de valores um dos principais fatores preditivos para o 

engajamento em RSC, influenciando diretamente na performance e atitudes dos empregados. 

Após essa análise da literatura, os autores chegaram a um modelo integrativo, como 

mostra a Figura 4, que inclui algumas tipologias de fatores precursores (reativos e proativos), 

outcomes das ações e políticas de RSC (internas e externas), variáveis de mediação entre as 

iniciativas e resultados de RSC (relacionamentos e valores) e moderadores dos resultados de 

RSC (pessoas, local, preço e perfil organizacional). O modelo busca integrar as diversas 

variáveis encontradas na revisão da dispersa e fragmentada literatura de RSC. 

 
Figura 4: Modelo multinível e multidisciplinar de RSC 

Note: Inst = nível de análise institucional; Org = nível de análise organizacional; Ind = nível de análise individual 

Fonte: Aguinis & Glavas (2012, p. 952, tradução da autora) 

 

É interessante notar que entre os fatores precursores encontra-se a influência da missão 

e dos valores da organização para a implementação de RSC, que resultariam no 

reconhecimento positivo dessas práticas por diferentes stakeholders, culminando em uma 
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reputação positiva. Este tipo de abordagem é bastante convergente com estratégias de 

posicionamento corporativo e gestão de imagem e reputação, que buscam pautar o resultado 

de percepção e confiança nas práticas reais e na identidade organizacional (Almeida, 2008; 

Argenti, 2005; Davies & Chun, 2002; Vance & Ângelo, 2007). No entanto, o objetivo de 

apenas persuadir a percepção dos diferentes públicos levou a equivocadas práticas conhecidas 

como green washing, ou social washing, envolvendo táticas para buscar uma imagem positiva 

perante os públicos, embora sem a consistência de atuação nas questões sociais (Laufer, 2003; 

Streit, 2014). Para outros autores, esse alinhamento entre gestão de reputação e práticas 

empresariais poderia ser considerado estratégico, quando é feito de forma legítima, incluindo 

o objetivo de melhorar a imagem da empresa para apoiar os resultados financeiros (Fischer, 

2002; Lantos, 2001; Polonsky & Jevons, 2009). Dessa forma, a empresa pode tratar a RSC 

como um investimento social e ético ou um investimento negocial na marca (Fischer, 2002). 

Nesse sentido, é possível notar que a variabilidade de fatores do modelo de Aguinis & 

Glavas (2012) reforça uma das conclusões de Dahlsrud (2008) sobre a confusão entre as 

definições da RSC. O desafio não é tanto definir o que é a RSC, mas compreender como ela é 

socialmente construída em cada contexto específico de negócio e como levar isso em conta 

quando as estratégias de negócios são desenvolvidas (Dahlsrud, 2008). Nesse sentido, a RSC, 

para ser bem sucedida, deve estar interligada ao contexto de sua aplicação, o que definiria 

como deve ser constituída caso a caso. Isto é, os fatores precursores, os mediadores, os 

moderadores e os outcomes propostos no modelo de Aguinis & Glavas (2012), na verdade, 

devem ser muito mais atrelados ao contexto de cada organização e suas interfaces com a 

sociedade do que uma fórmula padrão. Por isso, também passa a ser chamada de RSC 

Estratégica, pois busca integrar as preocupações e práticas de RSC à estratégia da 

organização, até mesmo como resposta a uma pressão pública, embora a operacionalização 

desta inclusão não seja claramente definida (Belu & Manescu, 2013; Lantos, 2001).  

A RSC Estratégica se diferencia da RSC Ética, voltada para a obrigação moral, ou da 

RSC Altruísta, relacionada ao bem comum, pois busca preencher as responsabilidades do bem 

estar social e atender objetivos de negócios numa relação de ganha-ganha entre a corporação e 

um ou mais grupos de stakeholders (Lantos, 2001). Para ser estratégica, são consideradas 

duas vertentes: melhorar a imagem de forma legítima como impulso para os resultados ou 

inserir a preocupação social no core business (Ramachandran, 2011), continuando a visão 

fragmentada de RSC. As ações podem ser viabilizadas como próprias, como organizações 

independentes ou parcerias intersetoriais (Fischer, 2002). 
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A RSC Estratégica se aproxima do conceito de organizações híbridas, uma vez que 

busca inserir o papel social no centro da estratégia. Nota-se um caminho de desenvolvimento 

das abordagens começando pela filantropia, passando para a RSC como práticas de gestão 

periféricas até chegar ao posicionamento de uma empresa socialmente responsável. A 

incorporação dessa preocupação na missão, nos valores e na estratégia são os precursores de 

efetividade, direcionadores da forma de conduzir as atividades e as relações, resultando em 

minimização dos impactos negativos e, possivelmente, a geração de impactos indiretos 

positivos para os stakeholders. 

 

2.1.2. Sustentabilidade e Tripple Bottom Line 

Diante dos excessos do sistema capitalista de produção sobre o ambiente natural e ante 

os impactos negativos na sociedade, percebidos por muitas nações, as conferências da 

Organização das Nações Unidas (ONU), realizadas em 1972, em Estocolmo, na Suécia, e em 

1982, em Nairóbi, no Quênia, marcaram os debates que levariam ao conceito de 

desenvolvimento sustentável. Embora não seja uma ideia nova (Cajazeira & Barbieri, 2009; 

Gonçalves-Dias, 2009), a temática ganhou visibilidade na década de 1980, por Lester Brown, 

fundador do Worldwatch Institute, justamente aplicada à causa ambiental, acentuando a 

preservação da natureza de forma a não privar as gerações futuras de utilizar os recursos 

naturais. Em 1987, com a publicação do Relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cmmad), passou a ganhar cada 

vez mais relevância e repercussão na comunidade internacional. Até mesmo na produção 

científica nota-se o aumento do interesse no tema, com maior produção em comparação com 

outros temas, conforme estudo bibliométrico. (Schoolman et al., 2012). A própria etimologia 

da palavra remete ao que se deve sustentar e “qualifica a capacidade de se manter constante 

ou estável por um longo período de tempo” (Gonçalves-Dias, 2014, p. 165).  

A sustentabilidade tornou-se, então, uma ideia-força bastante significativa na atualidade 

(Veiga, 2005). São evidentes os movimentos de governos e empresas no questionamento 

sobre os desafios, impactos e possíveis soluções nas dimensões da sustentabilidade 

(Schoolman et al., 2012). São exemplos a reunião de Copenhague, em 2009, a Assembleia do 

Milênio com a participação dos membros das Nações Unidas, em 2000, a assinatura de 

protocolo de Kyoto, em 1997, e a Eco 92, na cidade do Rio de Janeiro (Mello, 2011), o Fórum 

Econômico Mundial em sua 44ª edição em 2014 discutindo questões econômicas, ambientais, 

saúde, desigualdades sociais, emprego, entre outros (Hirschler, 2014). 
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O termo sustentabilidade foi cunhado originalmente com o foco na preservação do 

meio ambiente, mas esboçou-se em seguida como um construto de maior complexidade, ao 

abranger uma ampla gama de componentes da vida social de maneira integrada (Fischer & 

Comini, 2012; Schoolman et al., 2012). Se durante as décadas de 1960 e 1970, tanto 

estudiosos quanto investidores pautavam sua visão de desenvolvimento pelo crescimento da 

produção industrial, agora a visão se transforma em uma proposta de aperfeiçoamento 

contínuo dos múltiplos fatores que influenciam o bem-estar humano e as condições de vida e 

de sociabilidade das pessoas. Em oposição à proposta de crescimento econômico-industrial 

acelerado, o conceito de desenvolvimento começa, então, a ser definido com uma abrangência 

ampliada, qualificada pela noção de sustentabilidade (Fischer & Comini, 2012). 

Desde então, a sustentabilidade ganhou força nas corporações, governo e sociedade 

civil, assumindo múltiplos sentidos (Gonçalves-Dias, 2014; Veiga, 2013). Especialmente as 

empresas buscam se envolver cada vez mais com a problemática da sustentabilidade 

motivadas por diferentes motivos, embora a aplicação específica do tema na gestão 

empresarial seja controversa e desafiadora (Gonçalves-Dias, Teodósio, & Barbieri, 2007).  

Também é visto como evolução do conceito de responsabilidade social, ampliando a 

diversidade de temas envolvidos na questão (Cajazeira & Barbieri, 2007). Sustentabilidade 

Empresarial e RSC aparecem como temas correlatos, embora RSC tenha o início da discussão 

na esfera organizacional e a sustentabilidade na esfera da sociedade, do planeta e das futuras 

gerações. Os excessos cometidos pela produção econômica no emprego de ativos renováveis e 

não renováveis e as externalidades negativas provocadas sobre o meio ambiente vêm sendo, 

gradativamente, conhecidos e repudiados pela sociedade. Assim como RSC, a busca por 

reputação e o controle de riscos de operação continuam sendo importantes direcionadores da 

atividade empresarial em torno da sustentabilidade (Gonçalves-Dias et al., 2007). 

Por conta disto, diversos debates sobre o tema levariam à concepção da ideia e do 

conceito de desenvolvimento sustentável como “principio que assegura que nossas ações de 

hoje não limitarão a gama de opções econômicas, sociais e ambientais disponíveis para as 

futuras gerações” (Elkington, 2001, p. 52). Esse tripé do desenvolvimento sustentável, em 

inglês Tripple Bottom Line, passou a figurar como uma das principais referências de definição 

de desenvolvimento sustentável, tanto no meio acadêmico quanto no empresarial (Cajazeira & 

Barbieri, 2007), especialmente como modelo aplicado à gestão (Gonçalves-Dias et al., 2007). 

Embora o termo continue sendo, muitas vezes, aplicado com o foco no meio ambiente, 

para muitos a sustentabilidade tem sido vista como a evolução da RSC. Diversas definições de 

RSC já levam em conta o Tripple Bottom Line, originalmente cunhado como termo de 
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sustentabilidade. Um exemplo é a definição de RSC adotada por Aguinis & Glavas (2012) na 

sua revisão de literatura sobre o tema, como “as ações e políticas do contexto organizacional 

específico, levando em conta as expectativas dos stakeholders e o triple bottom line da 

performance econômica, social e ambiental” (Aguinis & Glavas, 2012, p. 933, tradução da 

autora). “A sociedade caminhará rumo ao desenvolvimento sustentável, porém, esse tipo de 

desenvolvimento só será sustentável de fato quando for pautado em conceitos bem definidos, 

o que não é o caso na maioria das vezes” (Streit, 2014, p. 369). Outras abordagens, embora 

criticadas, ampliam as dimensões para abarcar a territorialidade, a cultura e a política 

(Gonçalves-Dias et al., 2007; Sachs, 2008), evidenciando a complexidade do tema. 

A ideia de interconectividade entre a natureza e os sistemas socioeconômicos é central 

para o pensamento de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável, levando, assim 

como RSC, a uma noção de interdisciplinaridade de teorias, conceitos, técnicas e fontes de 

conhecimento (Schoolman et al., 2012). Nesse sentido, uma análise bibliométrica sobre a 

interdisciplinaridade da produção acadêmica sobre sustentabilidade, nos pilares social, 

ambiental e econômico, notou que os artigos publicados em ciências econômicas sobre o 

tema, embora sejam em menor número, possuem o maior grau de interdisplinaridade. Por 

outro lado, as publicações em ciência ambiental são as mais ricas em artigos sobre o tema, 

com menos conexões com os outros pilares de sustentabilidade (Schoolman et al., 2012). 

Segundo os autores, isso ocorre porque, como a pesquisa em sustentabilidade é menos 

difundida nas ciências econômicas e sociais, os pesquisadores buscam referências nas outras 

ciências, reforçando sua interdisplinaridade. 

A sustentabilidade permeia todas as práticas organizacionais, sendo cada vez mais 

necessária a busca por novas formas que contribuam não somente para os negócios, mas 

também a construção de uma sociedade sustentável. Investir em sustentabilidade é, além de 

um comportamento ético e altruísta, uma maneira de, indiretamente, contribuir para a 

perenidade dos negócios, beneficiando por fim, a própria organização. Mas esta contribuição 

deve ser feita de forma integral, que realmente beneficie o capital humano da organização, 

que correspondem aos stakeholders (Amorim, Fischer, Comini, & Rodrigues, 2015). Diversas 

iniciativas buscam endereçar tais questões em nível local, nacional e regional, incluindo 

diretrizes, padrões e ferramentas, culminando na criação até mesmo de um conjunto de 

padronização de práticas pela ISO 26000 (Cajazeira & Barbieri, 2007) ou outras formas de 

prestação de contas comparáveis, como o padrão Global Report Initiative –GRI ou os 

Indicadores Ethos (Global Reporting Initiative, 2014; Hamza & Dalmarco, 2012; Instituto 
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Ethos, 2007). A mensuração torna-se crucial, embora os mecanismos atuais ainda sejam 

considerados insuficientes (Veiga, 2010). 

Remetida ao contexto organizacional, a sustentabilidade deve permear todas as 

estratégias e práticas para ser efetiva. A busca é por uma contribuição para a construção de 

uma sociedade sustentável, na qual a geração e o desfrute de valor econômico, social e 

ambiental alcancem todos os atores sociais. O investimento das organizações em 

sustentabilidade é, além de um comportamento ético e altruísta, uma maneira de, 

indiretamente, contribuir para sua própria perenidade, beneficiando seus stakeholders. Esse 

ponto também justifica a importância da implementação de políticas para sua gestão de 

relacionamento, coerentes com suas estratégias de sustentabilidade. 

A sustentabilidade pressupõe múltiplos conjuntos de forças sociais, econômicas e 

políticas articuladas. A intenção é obter melhorias simultâneas em diversas frentes, como o 

equilíbrio da distribuição da renda, o padrão de qualidade de vida das populações, o acesso 

aos direitos civis e aos serviços públicos para os cidadãos, a garantia de preservação e de 

efetivas condições de reprodução dos recursos naturais (Fischer & Comini, 2012). Os padrões 

de desenvolvimento devem ser estabelecidos a partir dos componentes múltiplos e específicos 

de cada realidade. Entre estes componentes, a oferta existente de recursos humanos, naturais e 

materiais; as vocações para produção econômica delineadas pelas condições físico-

geográficas e histórico-culturais próprias de cada região; demandas e necessidades, bem 

como, potencialidades e experiências desenvolvidas. 

Tal como vem sendo tratado o tema, especialmente entre os gestores, “a expressão 

sustentabilidade no campo empresarial se refere tanto à manutenção da competitividade 

empresarial em bases sistemáticas, quanto à sua contribuição para os objetivos do 

desenvolvimento sustentável” (Gonçalves-Dias et al., 2007, p. 9). De certa maneira, se 

observada na visão ampla de dimensões, a sustentabilidade nas empresas acaba por acarretar o 

envolvimento das organizações privadas em problemas sociais e políticos. Nesse sentido, 

assim como a RSC, torna-se um imperativo para as organizações e um dos precursores das 

organizações híbridas. Sua evolução pode ser vista inicialmente como uma abordagem 

periférica, numa discussão voltada aos impactos, até ser incorporada ao centro estratégico da 

atividade empresarial, sendo a mensuração e a comprovação grandes desafios. 

 

2.1.3. Performance Social Corporativa (CSP) 

O conceito de Performance Social Corporativa, em inglês Corporate Social 

Performance (CSP), está bastante relacionado ao conceito de RSC e seus correlatos – 
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cidadania corporativa e responsividade social, mas com uma diferença da ênfase nos 

resultados da atuação da organização (Griffin, 2000; Wood, 2010). Ou seja, enquanto a RSC é 

vista como os princípios e as práticas das organizações e a Performance Social Corporativa 

(CSP) tem maior ênfase nos resultados dessas ações (Bakker et al., 2005), pois informa o 

desempenho medido da organização para com seus stakeholders e a sociedade em geral 

(Griffin, 2000). CSP busca suprir a necessidade de mensuração tanto de RSC quanto de 

Sustentabilidade Empresarial. 

O mesmo artigo seminal de Carroll (1979), com sua popular definição de RSC, aborda 

um modelo tridimensional de CSP, como mostra a Figura 5, que envolve: (1) definição de 

responsabilidade social – econômica, legal, ética e discricionária; (2) as questões sociais 

envolvidas – diferentes para cada segmento e organização; e (3) filosofia de resposta social – 

reativa, defensiva, acomodativa e proativa. 

 

Figura 5: Modelo Tridimensional de CSP 

Fonte: Carroll (1979) 
 

Dessa forma, apesar da ênfase no desempenho, também envolve as práticas e o 

processo, pois seriam eles que levariam ao desempenho mensurável, porém, de forma 

complexa e multidimensional (Griffin, 2000). Como define Wood (1991), a CSP refere-se à 

configuração de princípios de responsabilidade social de uma organização empresarial, 

capacidade de resposta social, políticas, programas e resultados observáveis, e como eles se 

relacionam com as relações sociais da empresa.  

A proposição de Wood (2010) busca integrar os princípios de RSC nos níveis 

institucional, organizacional e individual com o foco no ambiente, nas interações e nas 

questões específicas dos processos de resposta social da organização e os impactos nas 

pessoas, organizações, ambientes e instituições, promovendo novos parâmetros para relação 

empresa e sociedade. Em linhas gerais, segundo o modelo, os princípios de responsabilidade 

social – legitimidade, responsabilidade pública e responsabilidades discricionárias de gestão – 
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dão inicio a processos de respostas sociais – monitoramento ambiental, relacionamento com 

stakeholders e gestão de temas sociais e assuntos públicos – pelas empresas, levando a 

resultados (outcomes) e impactos da performance – efeitos nas pessoas e organizações, efeitos 

nos ambientes naturais e físicos, bem como efeitos nos sistemas sociais e instituições. 

A visão de CSP, portanto, busca reduzir os danos e maximizar os resultados positivos 

na adaptação aos ambientes, acesso a recursos críticos, influência de stakeholders e 

legitimidade de operação (van Beurden & Gössling, 2008; Wood, 2010). Existe a perspectiva 

de que há um potencial impacto no desempenho financeiro e diversos estudos dedicados a 

estudar essa relação, embora ainda não seja conclusiva (Boaventura, Silva, & Bandeira-de-

Mello, 2012; Langrafe & Oliveira, 2014). No entanto, a ênfase nesse tipo de estudo pode estar 

impedindo avanços mais significativos na teoria e mensuração de CSP, pois foca apenas na 

oposição de uma comprovação binária, e não na avaliação sistêmica de modelos de avaliação 

dos resultados sociais (Wood, 2010). 

O conceito de CSP também ganhou popularidade ao aproximar-se da Teoria de 

Stakeholders, sendo frequentemente utilizado como forma de mensurar esses relacionamentos 

e vice-versa (Boaventura et al., 2012; Clarkson, 1995; Langrafe & Oliveira, 2014). De certa 

forma, analisar os impactos por meio da visão por stakeholders e meio ambiente proporciona 

um modelo para mensurá-los (Clarkson, 1995). Como modelo empírico de mensuração, nota-

se que dois modelos são aplicados de maneira preponderante nos estudos acadêmicos: o KLD 

– Kinder, Lydenberg, e Domini, dos Estados Unidos, e EIRES – Ethical Investment Research 

Service, do Reino Unido (Langrafe & Oliveira, 2014). Porém, há o desafio de diferenciar os 

outcomes, resultados ou impactos sociais positivos, e os outputs, resultados de determinados 

processo, independente da satisfação de necessidades de stakeholders (Griffin, 2000). 

 

2.2. Estratégia 

A necessidade de inserir a busca por valor socioambiental como parte central da atuação 

das organizações levou a proposição de novos conceitos e abordagens com raízes na linha de 

estratégia das organizações. Essa perspectiva defende que a mudança será promovida, 

principalmente, pelas empresas, ao reconhecerem a necessidade de maior integração entre 

seus interesses e os da sociedade como parte da sua estratégia para obter melhores resultados.  

Com forte apelo comercial, abordagens mais recentes, como a Criação de Valor 

Compartilhado (CVC) vem ganhando atenção e atratividade no mundo dos negócios numa 

visível descrença em relação ao modelo vigente, “business as usual” e queda na reputação das 

corporações (Mackey & Sisodia, 2014; Porter & Kramer, 2011; Sisodia, 2009). Menos 
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recente, mas já bastante aderente ao dia a dia organizacional, a Teoria dos Stakeholders teve 

um papel central da construção de uma nova forma de ver os negócios e as relações 

conduzidas pelas organizações (Freeman, 1984; Freeman et al., 2007; Harrison et al., 2010).  

 

2.2.1. Teoria dos Stakeholders 

Após mais de cinco décadas da aparição do termo Stakeholders, em um relatório da 

Universidade de Stanford em 1963, a visão da gestão a partir das interfaces que compartilham 

interesses pela atuação da organização tem repercutido e ganhado força nas práticas 

organizacionais. A definição ganhou popularidade a partir da proposição de Freeman (1984) – 

definido como "grupos que sem seu apoio a organização deixaria de existir” (Freeman, 1984, 

p. 31, tradução da autora) – para designar as partes interessadas de uma organização e, desde 

então, vem sendo recorrentemente utilizada no jargão corporativo e na produção acadêmica 

voltada ao ambiente de gestão e estratégia de negócios.  

A ampla aceitação e aplicação do conceito Stakeholders é observada em diferentes 

frentes da administração, como planejamento estratégico, responsabilidade social corporativa, 

sustentabilidade, marketing, comunicação, gestão de projetos, entre outros. A popularização 

do termo é inegável, evidenciada, por exemplo, na busca, realizada no mês de junho de 2014 

pela autora da pesquisa, por livros impressos no popular site de compras on-line Amazon que 

contenham a palavra “Stakeholder” no título, com mais de 1.100 resultados. 

Os stakeholders, “partes interessadas” em uma tradução comumente adotada no Brasil, 

são caracterizados, na sua definição mais básica e abrangente, como “qualquer grupo ou 

indivíduo que possa afetar ou ser afetado pela organização no atingimento dos seus objetivos” 

(Freeman, 1984, p. 25) e, dessa forma, tratam-se das pessoas ou grupos aos quais os gestores 

de uma organização deveriam dedicar sua atenção. A teoria de stakeholders transforma-se 

numa nova abordagem de estratégia e gestão empresarial e envolve análise dos stakeholders, 

de valores e de questões sociais como etapas fundamentais (Freeman, 1984), sendo inclusive 

considerada uma alternativa e ampliação da função-objetivo da organização ao ampliar o foco 

das empresas do shareholder para stakeholders. (Boaventura & Cardoso, 2009). Isto é, uma 

migração da tradicional Teoria da Firma, entendendo que o principal, e talvez único, 

propósito de uma organização seja a maximização do lucro ao acionista, para a Teoria dos 

Stakeholders (Boaventura & Cardoso, 2009). Do ponto de vista da performance da 

organização, a construção de relacionamentos positivos e pautados na confiança entre a 

organização e seus stakeholders pode levar a melhores resultados, inclusive do ponto de vista 

de execução das estratégias e atividades da organização (Harrison et al., 2010). 
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Ao se transformar numa nova abordagem de planejamento e gestão organizacional, o 

conceito altera significativamente como as organizações se configuram e agem – Direção 

Estratégica, Formulação da Estratégia, Orçamento, Controle, Estrutura e Sistemas (Freeman, 

1984). Nesta obra, considerada referência, Freeman (1984) explora, passo por passo, um novo 

modelo e processo contínuo de gestão voltada para stakeholders. O conceito passa a dar 

clareza ao processo de tomada de decisões, a começar pela definição da diretriz estratégica.  

Para tanto, propõe a estratégia empresarial (enterprise strategy) como modelo para 

integrar responsabilidades morais na estratégia da organização e identificar seu papel na 

sociedade. Recebeu sugestões posteriores para que esse modelo incluísse claramente questões 

ambientais (Stead & Stead, 2000). Freeman ressalta a importância de que estratégia reflita os 

valores da organização e das pessoas, incluindo líderes, stakeholders internos e externos, bem 

como o contexto social e as questões presentes e futuras O modelo inclui a análise combinada 

de três componentes: valores, stakeholders e questões sociais para responder a pergunta “what 

do we stand for?” (o que nós defendemos? Ou o que representamos?). Ligeiramente diferente 

da criação de valor compartilhado (Porter & Kramer, 2011), a ideia é buscar a interconexão 

entre questões sociais amplas e a análise de stakeholders. São identificados alguns tipos 

genéricos de estratégias empresariais (Freeman, 1984; Stead & Stead, 2000): 

(1) voltada ao acionista: busca maximizar os interesses dos stockholders; 

(2) voltada para prerrogativas empresariais: busca maximizar o interesse os gestores 

superiores; 

(3) voltada para stakeholders específicos: busca maximizar os interesses de um ou um 

pequeno grupo de stakeholders; 

(4) voltada para stakeholder irrestritos: busca maximizar os interesses de todos os 

stakeholders; 

(5) voltada para a harmonia social: busca forte congruência entre os valores da firma e 

da comunidade/sociedade; 

(6) Rawlsiana – agente de transformação social: aceita diferenças entre grupos de 

stakeholders, apenas se significar melhoria para os menos favorecidos; 

(7) projetos pessoais: busca maximizar a habilidade dos membros organizacionais para 

encontrar realização pela expressão criativa dos próprios projetos organizacionais. 

Freeman (1984) também busca diferenciar a teoria de stakeholders em relação à  

responsabilidade social corporativa e à ética corporativa, pois a “sobrevivência da 

organização depende em parte de algum ‘encaixe’ entre os valores da corporação e seus 

gestores, as expectativas dos stakeholders sobre a empesa e as questões sociais que 
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determinarão a habilidade da empresa de vender seus produtos” (Freeman, 1984, p. 107, 

tradução da autora), procurando consistência entre esses elementos. 

Empresas passam, então, a ser entendidas como um conjunto de relacionamentos com 

grupos que tem um interesse ou participação nas atividades que formam determinado negócio, 

sendo o foco gerenciar e modular esses relacionamentos (Freeman et al., 2007). Neste grupo 

estariam indivíduos como conselheiros de administração da empresa, os proprietários do 

capital, de ativos tangíveis ou titulares de outros direitos, empreiteiros, fornecedores de 

recursos, empregados, pessoas da comunidade na qual a organização está inserida ou outros 

dependentes da empresa, clientes ou outros sujeitos que, de alguma forma, sofram prejuízos 

ou corram riscos pela falta dos produtos ou serviços oferecidos pela organização ou, ainda, 

outras pessoas ou grupos que sofram influência, ou seja, influenciadoras de determinada 

organização. A gestão das empresas que optam por essa alternativa passa então a ser 

considerada a gestão para os stakeholders, ‘managing for stakeholder’, quando distribuem 

tanto valor quanto influência na tomada de decisão entre seus stakeholders primários 

(Freeman et al., 2007; Harrison et al., 2010). 

Os stakeholders também podem influenciar mudanças significativas nas organizações, 

tais como aumento das exigências de clientes, atração de talentos ou aumento do poder de 

investidores (Mohrman & Mohrman Jr., 1989). Na relação de complexidade das redes de 

interações organizacionais, alguns grupos têm uma reivindicação legal, moral ou presumida, 

enquanto outros têm a capacidade de influenciar o comportamento, a direção, os processos ou 

os resultados da empresa (Mitchell et al., 1997). Até mesmo stakeholders que estão à margem 

podem ser fonte de influência, seja como possibilidades de gerar inovações, seja como fontes 

inesperadas de crises de imagem e pressão (Hart & Sharma, 2004). 

A evolução do pensamento de stakeholder na literatura sobre gestão levou a diferentes 

visões sobre a teoria. Mitchell, Agle, & Wood (1997), por exemplo, listaram mais de 25 

definições de diferentes autores sobre stakeholders. Um dos principais pontos de discussão é 

justamente a abrangência da definição, que pode adotar uma visão bastante ampla, em que 

praticamente qualquer pessoa ou grupo que possa afetar ou ser afetado por uma organização 

poderia ser identificado como stakeholder (Mitchell et al., 1997). Tal abrangência requer 

critérios de priorização e saliência, como legitimidade, poder e urgência, utilizado tanto para o 

stakeholders quanto para a demanda ou questão de interesse (Mitchell et al., 1997). Outro 

modelo consagrado é proposto por Savage et al. (1991), considerando dois eixos principais e 

em contraponto: o potencial dos stakeholders em ameaçar a organização e o potencial deles 

em cooperar com a organização. A literatura nos traz ainda, definições mais estreitas, que 
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tentam especificar uma realidade mais pragmática, em que os gestores simplesmente não 

conseguiriam atender a todos os stakeholders reais ou potenciais (Clarkson, 1995). 

A definição de stakeholders primários e secundários (Freeman et al., 2007) é uma das 

primeiras maneiras desse tipo de classificação, mas que pode servir a visões tanto abrangentes 

quanto estreitas da teoria. Os stakeholders primários seriam aqueles indivíduos e grupos 

diretamente envolvidos, que podem afetar ou ser afetados diretamente pela organização, tais 

como empregados, clientes, fornecedores, investidores e comunidade, atores essenciais nas 

relações da maior parte dos negócios. Já os stakeholders secundários são aqueles que podem 

influenciar a relação com os stakeholders primários, por exemplo, governo, concorrentes, 

imprensa, grupos de interesse e de pressão. É importante destacar que estes exemplos levam 

em conta uma visão tradicional e genérica de organizações. No entanto, este tipo de 

classificação deve ser adaptada para a realidade de cada negócio. Diversas organizações 

sociais terão o governo como stakeholder primário, ou outros casos. 

A incapacidade de distinguir as partes interessadas dos que não são stakeholders ameaça 

a própria significação do termo (Phillips & Reichart, 2000). Este dilema é também reforçado 

pela confusão em relação à sua natureza e propósito, isto é, qual dimensão se atribui à teoria 

dos stakeholders: descritiva [quando descreve a realidade], instrumental [como ferramenta de 

gestão] ou normativa [interpretação da função e princípios] (Donaldson & Preston, 1995). Ao 

entender a teoria de stakeholders em sua dimensão gerencial, incluindo a seleção das 

atividades e recursos para coordenar os stakeholders legítimos, torna-se necessário combinar 

atitudes, estruturas e práticas interligadas. Inclui as dimensões descritiva e instrumental, com 

direcionamento definitivo pela dimensão normativa. 

Vista e valorizada, então, como uma teoria aplicável de gestão e da função-objetivo, 

apesar das fragilidades consensuais sobre alguns aspectos de definição, houve a aproximação 

natural aos conceitos de responsabilidade social corporativa e de performance social 

corporativa, entendida como um conjunto de categorizações das atividades de negócios, com 

foco nos impactos e resultados gerados para os stakeholders, a sociedade e a própria empresa 

(Bendheim, Waddock, & Graves, 1998; Clarkson, 1995; Wood, 2010). Vale notar que, a 

partir da década de 1980, a discussão sobre performance social corporativa (CSP) também 

vem ganhando força e busca agregar conceitos de responsabilidade social corporativa, 

sustentabilidade e cidadania corporativa a um debate construtivo sobre a noção de 

responsabilidade social de negócios, empresas e gestores (Bakker et al., 2005).  

A aproximação entre os dois campos de conhecimento – CSP e Stakeholder – foi 

intensa, ainda que tenham escopos diferentes. Tanto a abordagem por stakeholders vem sendo 
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utilizada como mecanismo de gestão de responsabilidade socioambiental quanto medidas de 

CSP utilizadas como referência de gestão de distribuição de valor aos stakeholders (Bakker et 

al., 2005; Clarkson, 1995; Griffin, 2000; Waddock & Graves, 1997; Wood, 2010). No escopo 

de avaliação de CSP e CSR, os impactos gerados às pessoas e organizações, meio ambiente e 

sociedade ocupam papel central, interligando categorias, dimensões e stakeholders de análise 

na composição do indicador (Wood, 2010). 

Uma das críticas à CVC é de que a noção de criação de valor para as pessoas, direta e 

indiretamente, impactadas pela organização já estaria em pauta ao adotar a visão da gestão por 

stakeholders (Crane, Palazzo, Spence, & Matten, 2014). A Teoria de Stakeholder, por sua 

vez, com raiz na área de estratégia, tem base em conceitos de planejamento corporativo, teoria 

de sistemas, responsabilidade social corporativa e teoria organizacional (Freeman, 1984). Ao 

mesmo tempo, é importante diferenciar as expectativas e demandas dos stakeholders e 

questões sociais da sociedade como um todo, bem como o nível apropriado de análise – 

individual, organizacional e institucional (Clarkson, 1995). Dessa forma, é possível notar, na 

visão original da Teoria de Stakeholders com raízes em Estratégia, similaridades com o 

conceito de Valor Compartilhado (Porter & Kramer, 2006, 2011) uma vez que privilegia o 

olhar da inserção dos impactos e das redes de relações diretas da organização no seu 

posicionamento, estratégia e cadeia de valor. 

A popularização do termo e do conceito de stakeholders levou a diferentes concepções e 

aplicações, mas tornou-se base para afirmar se uma organização atende apenas aos seus 

próprios interesses lucrativos ou se busca também gerar valor aos envolvidos. É bastante 

utilizada como referência para RSC e Sustentabilidade Empresarial. No entanto, é importante 

diferenciar o nível de atendimento aos interesses de seus diferentes stakeholders – em linha 

com práticas de CSP e RSC – e uma proposta de resolver problemas sociais e ambientais – 

objetivo intrínseco à visão de desenvolvimento sustentável. Tais níveis também interferem no 

grau de hibridismo organizacional de um empreendimento. 

 

2.2.2. Criação de Valor Compartilhado (CVC) 

Na perspectiva estratégica de discutir a evolução do capitalismo, surge a tendência de 

revisão das noções de valor. A orientação tradicional das empresas, no sentido de perseguir o 

desempenho financeiro de curto prazo, busca novas articulações capazes de criar um elo entre 

os resultados de lucro e os de interesse socioambiental (Porter & Kramer, 2006, 2011).  

O termo Valor Compartilhado foi cunhado por Porter e Kramer (2006) num dos artigos 

já considerados clássicos de estratégia empresarial, ainda que a ideia não seja exatamente 
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original, como argumentam alguns críticos da abordagem porteriana (Crane et al., 2014). A 

partir da proposta de um framework para o planejamento e execução de uma 

Responsabilidade Social Corporativa mais estratégica, que colocaria o valor socioambiental 

como parte integrante do posicionamento estratégico, as empresas estariam, então, capazes de 

avançar na evolução do capitalismo e gerar vantagem competitiva, ao mesmo tempo em que 

produz o bem para a sociedade (Porter & Kramer, 2006). Os autores cunharam, então, o termo 

de valor compartilhado para nomear esse tipo de valor múltiplo produzido pela atividade 

empresarial. O conceito se baseia na crença de que a situação para a empresa é melhor quanto 

mais próspera também for a comunidade em que ela está inserida, pois cria demanda aos 

produtos ou serviços da empresa capaz de fornecer ativos essenciais e um ambiente de apoio. 

Em contrapartida, a comunidade é beneficiada por empresas prósperas, já que estas fornecem 

empregos e oportunidade de criação de riqueza para seus cidadãos. 

Neste artigo, os autores criticam a ênfase aos pontos de disparidade entre sociedade e 

empresas pela abordagem tradicional de RSC (Porter & Kramer, 2006). Segundo os autores, 

os argumentos normativos de obrigação moral, sustentabilidade, licença de operação e 

reputação levam a uma abordagem mais focada na imagem e no reporte de atividades do que 

efetivamente com o impacto e valor gerado, embora o estudo anterior sobre a literatura de 

RSC não mapeou a vertente normativa como predominante na produção sobre o tema (Bakker 

et al., 2005). Para Porter e Kramer (2006), o distanciamento da RSC da estratégia empresarial 

e a abordagem focada na tensão entre sociedade e empresa, no lugar da efetiva 

interdependência entre elas, constituem fraquezas fundamentais ao avanço real da área. 

A proposição dos autores, até então defendida como RSC Estratégica, enxerga a 

dimensão social como fonte de oportunidade, inovação e vantagem competitiva. Ao 

incorporar a RSC nas estratégias centrais de negócios, “Responsabilidade Social Corporativa 

pode ser muito mais do que custo, restrições ou caridade, ela pode ser uma fonte de 

oportunidades, inovação ou vantagem competitiva – enquanto resolve problemas sociais” 

(Porter & Kramer, 2006, p. 01, tradução da autora). Dessa forma, a RSC migraria do modelo 

responsivo, focado na visão de boa cidadania e mitigação de impactos da cadeia, para a 

abordagem de RSC Estratégico, como mostra a Figura 6. 

Na RSC integrada à estratégia competitiva, a priorização das questões sociais que 

afetam significativamente a competitividade da organização é uma prioridade, e um ponto 

crucial para que seja estratégica e efetiva. A questão social pode se tornar parte, ou até mesmo 

elemento central do posicionamento competitivo e direcionar uma agenda social corporativa 

que reforça sua estratégia e até mesmo a maneira como a organização é reconhecida pelos 
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clientes e diferentes stakeholders. Essa integração entre o valor social e o posicionamento 

estratégico levaria a melhores benefícios mútuos – sociedade e empresa – sendo difícil até 

mesmo distinguir RSC do negócio e seu dia-a-dia. 

 

 
Figura 6: Abordagem estratégica do envolvimento corporativo na sociedade 

Fonte: (Porter & Kramer, 2006) 

 

É interessante notar que, ainda em 2006, Porter e Kramer citam empresas – Ben & 

Jerry’s e Patagonia –, que atualmente são B Corps, como exemplos das poucas corporações 

que conseguiram se diferenciar por meio de um “extraordinário comprometimento de longo 

prazo com a responsabilidade social” (Porter & Kramer, 2006, p. 83, tradução da autora). No 

entanto, criticam a mensuração do impacto social gerado. Outro exemplo citado em função da 

integração das questões sociais à proposta de valor e posicionamento estratégico é a Whole 

Foods, possibilitando, inclusive, a prática de preços superiores (premium). Os autores 

reconhecem, no entanto, que nem toda empresa consegue criar toda sua proposta de valor com 

base em questões sociais, mas adicionar uma dimensão social para sua proposta de valor 

oferece novas fronteiras para o posicionamento competitivo. 

Essa ideia inicial deu subsídios para a divulgação do artigo seminal, de 2011, cujo título 

já aborda diretamente a Criação de Valor Compartilhado (CVC) e no qual apresentam 

alternativas e recomendações gerenciais para sua inclusão e operacionalização na estratégia 

das organizações (Porter & Kramer, 2011). Se a base da teoria da estratégia é que, para ser 

bem-sucedida, uma empresa precisa criar uma proposta de valor diferenciada que atenda às 

necessidades de um conjunto visado de clientes, numa visão mais abrangente sobre o 

mercado, a dimensão social deveria fazer parte da construção do posicionamento estratégico, 

abrindo novas maneiras de atender a novas necessidades, ganhar eficiência, criar 

diferenciação e expandir mercados.  

Neste artigo, eles passam a definir valor compartilhado como “políticas e práticas 

operacionais que aumentam a competitividade da empresa enquanto avança simultaneamente 
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as condições econômicas e sociais nas comunidades em que atua” (Porter; Kramer, 2011, p. 

06, tradução da autora). Apesar da crítica sobre os motivos de imagem e reputação para a 

adoção de RSC, os autores também afirmam que CVC seria uma forma de atender a pressão e 

desconfiança da sociedade em relação às empresas. 

Os autores afirmam categoricamente: “Valor compartilhado não é responsabilidade 

social, filantropia ou mesmo sustentabilidade, mas uma nova forma de obter sucesso 

econômico” (Porter; Kramer, 2011, p. 04, tradução da autora), mudando levemente a 

abordagem nomeada como RSC Estratégica do artigo anterior (Porter & Kramer, 2006). 

Também não se trata de redistribuição do valor gerado pela empresa, partilhando ou 

retornando para a sociedade, tal como a proposta de iniciativas como comércio justo. Da 

mesma forma, se contrapõe a visão de Friedman (1970) de que a empresa contribui para a 

sociedade ao dar lucro, o que sustenta emprego, salários, consumo, investimentos e impostos. 

Mas a CVC é uma forma de “aumentar o bolo total do valor econômico e social” (Porter; 

Kramer, 2011, p. 04, tradução da autora). 

Nesse texto, propõem uma migração de conceito da Responsabilidade Social 

Corporativa (RSC), no qual as questões sociais estão na periferia da atuação das organizações, 

para a abordagem de Criação de Valor Compartilhado (CVC) – em inglês Creating Shared 

Value (CSV), que colocaria a dimensão social no centro estratégico empresarial, reconectando 

o sucesso da empresa ao progresso social, como mostra a Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Tabela comparativa CSR e CSV 

RSC  CVC 

 Valor: Fazer o bem 
  Valor: Benefícios econômicos e societais 

em relação ao custo 

 Cidadania, filantropia, Sustentabilidade 
  Criação conjunta de valor entre empresa e 

comunidade 

 Discricionário ou resposta à pressão externa   Integral para competir 

 Separado da maximização do lucro   Integrada à maximização do lucro 

 Agenda é determinada pelo reporte externo e 

preferências pessoais 

  Agenda é específica da organização e 

internamente gerada 

 Impacto limitado pela pegada corporativa e 

orçamento de RSC 

 
 Realinha o orçamento da empresa inteira 

 Exemplo: Acordo de comércio justo 
  Exemplo: transformação de compras para 

aumento de qualidade e rendimento 

Fonte: Porter & Kramer (2011) 

 

Para conceber uma estratégia voltada ao valor compartilhado, os autores apresentam três 

alternativas defendidas: (1) reconceber produtos e mercados; (2) redefinir a produtividade na 

cadeia de valor; e (3) montar clusters setoriais de apoio nas localidades da empresa. 
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Um exemplo, que pode ser considerado uma das expressões da primeira alternativa, é a 

visão do potencial mercado da base da pirâmide, isto é, de cerca de 1,1 bilhão de pessoas de 

baixa renda que ganham entre 2 a 8 dólares por dia, e até mesmo 1,6 bilhão com renda entre 1 

a 2 dólares por dia (Barki, 2013; Prahalad, 2010). Sua inclusão na cadeia de suprimentos 

também vem sendo adotada como forma de gerar valor social, mas também atrelada à prática 

de produção inclusiva (Barki, 2013; Karnani, 2007). Ou ainda considerar aspectos ambientais, 

energia e logística, por exemplo (Porter & Kramer, 2011). Já a alternativa de cluster conversa 

com a visão de fortalecimento de localidades, até mesmo parcerias mais substanciais na base 

da pirâmide (Hart & London, 2005). Apesar da relação, alguns autores veem as abordagens 

como concorrentes (Crane et al., 2014; Dembek, Singh, & Bhakoo, 2015). 

Seja pela atratividade da expressão, seja pelo apelo pragmático atrelado à imagem de 

um dos gurus do ambiente empresarial, o termo vem ganhando cada vez mais popularidade. 

Além de virar jargão no discurso empresarial, são observados reflexos ainda mais 

expressivos, como o estabelecimento de projetos, áreas e até mesmo diretorias dedicadas ao 

conceito de Criação de Valor Compartilhado em grandes corporações, como o caso da Coca-

Cola2 e Nestlé3. Iniciativas de empresas como Dow Química, Nestlé, Novartis, Mars e Intel 

são ressaltadas em revistas de negócios (Pfitzer, Bockstette, & Stamp, 2013).  

É, ainda, interessante notar que Porter e Kramer reconhecem que “muitos dos pioneiros 

do valor compartilhado foram aqueles com recursos mais limitados — empreendedores 

sociais e empresas em países em desenvolvimento” (Porter; Kramer, 2011, p. 15), sendo que a 

distinção entre atividades com e sem fins lucrativos perde nitidez. Trata-se de uma clara 

menção aos negócios sociais (Comini et al., 2012), que serão abordados mais a frente nesse 

trabalho. Reforçam que, para isso, o valor compartilhado está definindo um novo conjunto de 

melhores práticas indissociável da estratégia, por meio de um posicionamento único e uma 

cadeia de valor diferenciada capaz de entregar a proposta de valor. Inevitavelmente, a criação 

de valor compartilhado exigirá métricas concretas e customizadas, monitorando e vinculando 

os impactos sociais aos interesses econômicos da empresas e suas unidades de negócio. 

O termo passou ainda a figurar com grande relevância no meio acadêmico, 

especialmente a partir do segundo artigo. Podem ser encontrados no ISI mais de 70 trabalhos 

tendo o termo shared value como parte do título, sendo 62 deles foram publicados a partir de 

20114. O artigo de Porter & Kramer (2011), obviamente, é o mais citado, com 310 citações 

                                                           
2
 http://events.sustainablebrands.com/sb15rio/?speaker=pedro-massa 

3
 http://www.criandovalorcompartilhado.com.br/ 

4
 Busca realizada em 10/09/2015 no portal ISI Web of Knowledge 

http://events.sustainablebrands.com/sb15rio/?speaker=pedro-massa
http://www.criandovalorcompartilhado.com.br/
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mapeadas nessa base de dados. Uma recente revisão sistemática sobre o termo incluiu 392 

artigos no estudo e buscou justamente entender melhor como o conceito vem sendo utilizado 

ontológica e epistemologicamente (Dembek et al., 2015). Segundo os autores, apesar da 

grande repercussão, ainda falta uma avaliação mais rigorosa de seus preceitos teóricos.  

De acordo com o estudo, apesar de ser muito referenciada academicamente, apresenta 

uma aplicação conceitual vaga, com importantes discrepâncias em sua operacionalização. Os 

autores criticam sua utilização mais como uma expressão da moda (buzzword) do que um 

conceito substancial. Ou seja, é uma ideia atraente, porém ainda sem escopo e 

operacionalização bem delimitados. Ao excluírem artigos que apenas citavam o conceito ou 

empregavam o termo de forma trivial como uma expressão comum, os autores se 

concentraram na análise mais aprofundada de 73 artigos. Destes, apenas 30 efetivamente 

conceituaram o termo, todos com base em Porter & Kramer (2011), mas que podem ser 

classificados em três grupos: (1) meios de criar valor compartilhado; (2) outcomes resultantes 

de valor compartilhado; e (3) beneficiários do valor compartilhado. A falta de clareza e 

precisão na definição e operacionalização é resumida pelos autores na Tabela 3. 

 

Tabela 3 

Propriedades ontológicas e etimológicas do conceito de valor compartilhado 

 Perspectiva Qualitativa Perspectiva Quantitativa 

Propriedades 

Ontológicas 

O que é valor compartilhado? 

Os estudos são hesitantes sobre o que é valor 

compartilhado. Tem sido definido em termos de: 

(1) políticas e práticas operacionais; (2) criação 

de diferentes tipos de valor para múltiplos 

stakeholders; (3) uma forma de sucesso 

econômico. Aparecem três áreas-chave nas 

definições: (1) meios para criar valor 

compartilhado; (2) efeitos (outcomes) do valor 

compartilhado; (3) beneficiários dos outcomes. 

Atividades específicas são contestadas, mas são 

determinadas pelos meios para CVC. 

Como valor compartilhado é 

operacionalizado? 

Não há concordância. As abordagens 

incluem diferentes indicadores 

organizacionais e sociais, externalidades, 

triple bottom line e ética. Propostas de 

quadros de medição não refletem as 

áreas-chave das definições (meios, efeitos 

e beneficiários). Ainda precisa ser 

desenvolvida uma medida adequada para 

a pesquisa quantitativa. 

Propriedades 

Epistemológicas 

Como o valor compartilhado se relaciona com 

outros conceitos e teorias? 

Conceitos diferentes, mas relacionados: 

inovação, modelo de negócios e tecnologia 

social. Os conceitos se sobrepõem com distinção 

pouco clara em relação ao valor compartilhado: 

responsabilidade social corporativa, 

sustentabilidade corporativa, cidadania, blended 

value, teoria dos stakeholders, e base da 

pirâmide. Valor compartilhado e base da 

pirâmide têm antecedentes comuns. 

Qual evidência empírica é apresentada 

para suportar o valor compartilhado? 

Apenas 12,5% dos casos são suportados 

por dados primários de pesquisa. Os casos 

são financiados pelas empresas estudadas. 

Há uma ausência de perspectivas de 

múltiplos stakeholders nos casos. Em 

geral, o potencial global dos casos e dos 

exemplos para refletir o fenômeno do 

valor compartilhado é fraco. 

Nota: Resumo dos principais achados da análise de propriedades ontológicas e epistemológicas de 73 publicações 

realizada pelos autores em artigo de revisão bibliométrica sobre “valor compartilhado”. 

Fonte: Dembek et al. (2015, tradução da autora) 
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Além disso, os autores sugerem que esses três grupos – meios, outcomes e beneficiários 

– sejam os pilares de um modelo de mensuração para valor compartilhado (Dembek et al., 

2015). Apesar das alternativas propostas por Porter & Kramer (2011), os métodos de 

operacionalização ainda se valem de muitas métricas consagradas de responsabilidade social e 

sustentabilidade, tal como Tripple Bottom Line, Sustainability Accounting Standards Board e 

Integrated Reporting, uma vez que não há uma abordagem única de medição (Dembek et al., 

2015; Pfitzer et al., 2013).  

Conceitos como inovação, modelos de negócios e tecnologia social apresentam grande 

relação com a CVC (Dembek et al., 2015). Já Responsabilidade Social Corporativa, 

Sustentabilidade e Cidadania Corporativa apresentam maior divergência, por estarem mais 

focadas nas práticas e nos papéis da gestão do que no modelo estratégico de negócios, como 

preconiza a CVC. Há um significativo overlap entre CVC e Base da Pirâmide por propostas 

de valor e posicionamento e pode ser um dos seus aspectos. A Teoria de Stakeholders e 

Blended Value aparecem como complementares. Já empreendedorismo social e inovação 

social são ideias similares, mas com definições diferentes. 

Algumas dessas disparidades, concorrências e sobreposições são alvos de críticas, assim 

como a ausência de modelo claro de operacionalização e mensuração. Destaca-se o fato de 

não ser totalmente original (uma vez que tem raízes na RSC e outras abordagens), ignora as 

tensões inerentes da atividade empresarial, interesses econômicos e interesses sociais, é 

ingênuo sobre compliance de negócios e é baseado em uma concepção superficial do papel da 

corporação na sociedade (Crane et al., 2014). Outra crítica refere-se ao ponto de vista de CVC 

que coloca a responsabilidade social como forma de dinamizar os negócios a fim de explorar 

o mercado a partir da identificação de necessidades sociais (Wilburn & Wilburn, 2014). 

O tamanho da atenção despendida e a popularidade do termo Valor Compartilhado 

neste curto espaço de tempo, desde 2011, demonstram a atratividade e o potencial da ideia. 

Suas raízes em estratégia empresarial e o perfil da publicação onde os conceitos foram 

originalmente publicados reforçam sua aderência por grandes corporações, como os exemplos 

mencionados acima. A noção de valor compartilhado, mesmo como buzzword, está em linha 

com a ideia de organização híbrida. O termo embute a combinação de objetivos de geração de 

valor para a empresa e para a comunidade. No entanto, o conceito de vantagem competitiva 

carrega em si uma abordagem oposta à visão de interdependência das partes, diferente do que 

é preconizado como desenvolvimento sustentável. 
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2.3. Novos modelos organizacionais 

A partir da convergência entre a atividade empresarial e a social, começam a surgir 

novos tipos de organizações, aqui denominadas como novos modelos organizacionais. Muitos 

empreendimentos oriundos de organizações da sociedade civil, frente ao desafio de assegurar 

a sustentabilidade e independência financeira, criaram formas de geração de receita a partir 

dos produtos e serviços prestados. Em outra ponta, a partir de sua atuação social empresarial, 

empresas passaram a incorporar uma atuação mais voltada para o bem da sociedade, seja pelo 

avanço dos programas de responsabilidade corporativa, seja pela criação de novos negócios 

voltado aos segmentos sociais até então excluídos do consumo (Fischer & Comini, 2012). 

No entanto, o surgimento de empreendimentos inovadores, que, desde sua concepção, já 

apresentam a criação de valor social como objetivo estratégico principal (Fischer & Comini, 

2012), abre caminhos para novos modelos organizacionais. Não estão vinculados às raízes dos 

movimentos sociais e das organizações do terceiro setor ou às iniciativas empresariais de 

responsabilidade social, mas surgem a partir de uma nova concepção de negócios (Fischer & 

Comini, 2012). São modelos organizacionais, trabalhados no âmbito da administração, não 

sendo amplamente reconhecidos por um escopo jurídico-legal diferenciado. Alguns países já 

avançaram na discussão de legislações específicas que reconheçam as empresas sociais como 

um novo tipo societário, como os Estados Unidos com as Benefit Corporations. No Brasil, 

embora diversos negócios sejam reconhecidos como negócios sociais, ainda não há previsão 

de um tipo jurídico específico (Souza, 2015). 

 

2.3.1. Negócios Sociais ou Negócios com Impacto Social 

A percepção da necessidade de gerar contribuição social pelas empresas e a 

preocupação em resolver os problemas da sociedade não é recente. Teorias e práticas voltadas 

à inclusão da dimensão social como parte dos objetivos da organização já começaram a tomar 

corpo na década de 1970, como o surgimento do conceito de empreendedorismo social, que 

coloca a questão social como parte do objetivo fim da empresa. O termo aplica-se a diferentes 

tipos de organizações, desde as sem fins lucrativos, híbridas ou até mesmo organizações que 

também buscam lucro. De acordo com sua definição, “os empreendedores sociais são 

indivíduos com soluções inovadoras para os problemas mais prementes da sociedade. Eles são 

fortemente engajados e muito persistentes, enfrentando as principais questões sociais e 

oferecendo novas ideias para a mudança em larga escala” (Ashoka, 2014). Os 

empreendedores sociais atuam como agentes de mudança na sociedade, uma vez que adotam 

uma missão para criar e manter valor social (e não apenas valor privado); reconhecem e 
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procuram obstinadamente novas oportunidades para servir essa missão; empenham-se num 

processo contínuo de inovação, adaptação e aprendizagem; agem com ousadia sem estar 

limitado pelos recursos disponíveis no momento; e prestam contas com transparência aos 

clientes e sobre os resultados obtidos (Dees, 2001). 

Abordagens desse tipo demonstram o crescimento da relevância da dimensão social, 

principalmente da convergência entre setor corporativo e social na busca por novos caminhos 

para beneficiar a sociedade a partir do exercício das atividades organizacionais e 

gerenciamento positivo dos impactos socioambientais. Gerou movimentações nos dois lados, 

tanto pela intensificação das atividades de filantropia empresarial e dos programas de 

Responsabilidade Social Corporativa, ainda mais evidente a partir da década de 80, quanto 

pela profissionalização da gestão de organizações do terceiro setor.  

Os negócios sociais ou negócios com impacto social são caracterizados por seu 

propósito social e/ou ambiental com o intuito de influenciar positivamente transformações 

sociais e econômicas, alinhando esses objetivos à lógica de mercado (Fischer, 2014). O 

conceito de negócios sociais, também resultado dessa convergência, define organizações cujo 

objetivo é resolver problemas sociais com sustentabilidade financeira e eficiência por meio de 

mecanismos de mercado (Comini et al., 2012). Diferente de movimentos sociais, marcados 

pela espontaneidade e relativa informalidade, os empreendimentos sociais assumem a 

formalidade jurídico-legal, responsabilizam-se por sua autonomia administrativo-financeira e 

inserem-se nas relações de mercado (Fischer & Comini, 2012). Empreendimentos que 

apresentam uma lógica menos econômica, dentro do que é possível, sem, no entanto, 

necessariamente negar o mercado (Sampaio, 2013). 

Essas iniciativas normalmente envolvem inovação, que pode ser pela originalidade da 

solução da mudança almejada ou pela adoção de novos modelos de negócios, gestão ou 

captação de recursos (Barki, 2013; Fischer, 2014). Podem, inclusive, representar propostas de 

ruptura e proposições de transformação do sistema capitalista tradicional, como “redução de 

apropriação do lucro pelos acionistas, a co-criação e co-propriedade do empreendimento, a 

adoção de moedas informais e de trocas” (Fischer, 2014). Assim, a proposição de geração de 

impacto social e/ou ambiental positivo, muitas vezes, são pautadas por uma tese de mudança 

que é capaz de gerar por meio de sua atuação, seja por seus produtos ou serviços, seja pelos 

modelos de gestão (Brandão et al., 2014; Brest, 2010).  

Há uma grande diversidade de definições de negócios sociais, de abordagens mais 

amplas, especialmente voltadas para inovação e diversos formatos de organização, a 

definições mais restritas, com foco central em habilidades de mercado no setor sem fins 
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lucrativos como alternativa de gerar renda (Austin, Stevenson, & Wei-Skillern, 2012). 

Comum em todas as definições de empreendedorismo social é o fato de que a unidade 

subjacente para o empreendedorismo social é a criação de valor social, em vez de apenas 

maximizar riqueza pessoal ao acionista. Isso é alcançado a partir de uma atividade 

caracterizada pela inovação, ou a criação de algo novo, não somente pela explicação de 

empresas ou práticas existentes (Austin et al., 2012). 

Como consequência dessa variedade, surgem nomenclaturas diferentes para descrever 

organizações similares, que têm o intuito de promover mudanças benéficas, porém com 

diferentes formatos e objetivos para concretizar a razão de ser (Fischer, 2014), como por 

exemplo, empreendimentos sociais, empresas sociais (social enterprise), negócios inclusivos 

(inclusive business) e negócios sociais (social business) (Fischer & Comini, 2012). 

Essa diversidade de termos também reflete as diferenças sutis dos objetos de atuação e 

origens desses negócios. Algumas propostas visam atender com serviços básicos a população 

sem acesso; outros são associações de produção econômica que geram trabalho e renda para 

pessoas e grupos; há ainda empreendimentos voltados ao meio ambiente, preservação dos 

recursos naturais, transações por emissão de carbono, programas de educação e certificações 

ambientais (Fischer & Comini, 2012). Outra vertente de negócios que recebe tal classificação 

está focada no enorme mercado da base da pirâmide (Barki, 2013; Prahalad, 2010) e a 

rentabilidade de vender para as camadas de baixa renda. 

Muitos empreendimentos sociais têm origem em organizações da sociedade civil que 

criaram formas de geração de receita a partir de seus produtos e serviços para assegurar a 

sustentação e independência financeira (Fischer & Comini, 2012). Outros surgiram como 

evolução da atuação social empresarial e programas de responsabilidade corporativa (Fischer 

& Comini, 2012). Atualmente muitos já nascem concebendo objetivos financeiros em linha 

com a geração de valor socioambiental. O direcionador central do empreendedorismo social é 

que a questão social seja abordada, e a formação particular da organização deve ser uma 

decisão baseada em qual formato seria mais eficaz mobilizar os recursos necessários para 

resolver esse problema (Austin et al., 2012).  

Comini, Barki e Aguiar (2012) mapearam na literatura sobre negócios sociais três 

principais abordagens a partir de diferentes óticas do contexto social, político e econômico: 

 Perspectiva europeia: organizações da sociedade civil com funções públicas, 

oriunda da tradição de economia social (associativismo, cooperativismo). Destaca a 

importância da participação dos beneficiários no processo de tomada de decisão, 

transparência e prestação de contas, bem como o aumento do impacto social por 
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meio do reinvestimento dos lucros dentro da organização, em função da tensão 

existente entre maximização dos lucros e objetivos sociais. Prevalece o termo 

“empresa social”, social enterprise. Há uma predominância da ênfase social. 

 Perspectiva norte-americana: organizações privadas com lógica de mercado 

dedicadas a soluções de problemas sociais. O conceito é mais abrangente, e inclui 

toda a atividade empreendedora de mercado que exerça impacto social nas suas 

atividades de negócio, seja a captação de recurso por meio da comercialização de 

produtos e serviços por uma organização sem fins lucrativos (ONG), seja uma 

unidade de negócios com impacto social e/ou voltada para a base da pirâmide. 

Prevalece o termo “negócio social” (social business) e parece aderente para a 

classificação tanto de pequenas e médias empresas quanto grande corporações. É 

possível afirmar que há uma predominância da ênfase comercial. 

 Perspectiva dos países em desenvolvimento: iniciativas de mercado que visam à 

redução da pobreza e à transformação das condições sociais dos indivíduos 

marginalizados ou excluídos. Predomina a visão de negócios sociais como negócios 

inclusivos (inclusive business). Essa visão foi bastante influenciada por Muhammad 

Yunus, conhecido como o pai do Microcrédito, criou o conceito de negócios sociais 

em sua busca de melhorar as condições de vida da população de baixa renda de 

Bangladesh, demarcando a perspectiva asiática dos negócios sociais pelos países em 

desenvolvimento. Nesses casos, o elemento central é a inclusão, seja com foco 

social, seja mercadológico. 

Na perspectiva dos países emergentes, vale destacar a visão latino-americana de 

negócios sociais como “organizações ou empreendimentos que geram transformação social 

por meio de atividades de mercado” e podem atuar em quaisquer dos setores da economia, de 

acordo com a definição da Social Enterprise Knowledge Network (SEKN), rede de 

pesquisadores de renomadas escolas da América Latina (Márquez, Reficco, & Berger, 2010). 

Subcategoria de negócios sociais, os negócios inclusivos visam gerar empregos e renda para 

populações com baixa mobilidade no mercado de trabalho, dentro de padrões de trabalho 

decente e com modelo autossustentável (Comini et al., 2012). Também buscam a 

rentabilidade econômica, diferenciando-se de empreendimentos sociais tradicionais ou 

iniciativas de responsabilidade social empresarial (Márquez et al., 2010), aumentando as 

possibilidades de mobilização de capital e de talentos em uma escala ainda não alcançada. 

Essas três perspectivas sobre negócios sociais evidenciam a diversidade de formatos que 

podem tomar, desde como atividade fim até a incorporação de práticas ao longo de toda a 
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cadeia de valor de organizações tradicionais de forma a gerar tal valor social. Seja de maneira 

proativa, como razão de sua existência, seja como resposta às diversas pressões por parte da 

sociedade para que as empresas repensem suas operações e se voltem a um modelo mais 

sustentável de se fazer negócio. A escolha de qual formato depende essencialmente da 

definição de valor social ou da efetiva aplicação do conceito de sustentabilidade, ao gerar, 

além do valor econômico, valor social e ambiental. Elkington (2001) acredita que as empresas 

liderarão a “revolução cultural”, desencadeadas em maior amplitude por fatores externos, 

como a globalização, a desregulamentação e as pressões sociais, mas que acarretam 

necessidade de flexibilização e aceitação às mudanças por parte das empresas. 

Dessa forma, a definição de valor e/ou impacto socioambiental torna-se crucial para a 

identificação do negócio social. Um dos principais desafios é justamente sua definição e 

mensuração (Battilana & Lee, 2014; Oliveira Filho, Kiyama, & Comini, 2013). O propósito 

de criar impacto social atrelado ao retorno financeiro gera automaticamente a necessidade de 

definição do que é esse impacto (Oliveira Filho et al., 2013). O impacto do negócio social, 

isto é, os objetivos sociais que pretende atingir, está previsto na missão da organização (Alter, 

2007). Por impacto social, entende-se “os efeitos de uma atividade no tecido social de 

determinada comunidade e suas influências no bem-estar dos indivíduos e famílias que a 

compõe” (Oliveira Filho et al., 2013, p. 213). 

A definição do valor social é gerada ao longo de uma cadeia deflagrada a partir das 

atividades de um negócio com impacto social, envolvendo quatro aspectos (Oliveira Filho et 

al., 2013): (1) inputs, recursos investidos na atividade; (2) outputs, resultados imediatos das 

atividades; (3) outcomes, resultados de médio e longo prazos, isto é a mudança gerada na vida 

das pessoas; e (4) impacto, estimativa dos outcomes subtraindo o que teria acontecido de 

qualquer maneira sem a intervenção do negócio social. Em paralelo, o impacto é condicional 

(Santos et al., 2015), como resultado de longo prazo, desdobrado das atividades diretas. 

Com base no estudo multicasos de 33 casos de negócios sociais na região ibero-

americana, Portocarrero e Delgado (2010) identificaram quatro principais categorias de 

impacto social positivo gerado e valor social proposto na realidade desse continente, 

conforme mostra a  

Tabela 4. As duas primeiras categorias atuam na geração de resultados tangíveis, com foco 

no (1) aumento de renda e no (2) acesso a produtos e serviços que atendem necessidades 

ainda não atendidas. As duas últimas categorias correspondem a dimensões intangíveis, de 

mais difícil mensuração, que são críticas para melhorar a vida das pessoas de baixa renda: (3) 

construção de cidadania e (4) desenvolvimento de capital social. Portocarrero & Delgado 
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(2010) defendem que os negócios sociais devem ser avaliados de acordo com aspectos 

tangíveis (aumento de renda e acesso a bens e serviços) bem como intangíveis (construção de 

cidadania e desenvolvimento de capital social). Tais categorias apresentam características e 

componentes interligados e, até mesmo, sobrepostos, uma vez que alguns negócios 

socioambientais podem gerar impactos e outputs que ajudam a melhorar tanto os aspectos 

tangíveis e intangíveis (Portocarrero & Delgado, 2010), o que não invalida sua utilização para 

entender e classificar os empreendimentos com esse fim (Kyama, Comini, & D’Amario, 

2014; Rodrigues, Comini, Fischer, Dujardin, & Santos, 2015). 

 

Tabela 4 

Principais Elementos de Geração de Valor 

Aumento de renda 

 Matérias-primas produzidas, principalmente em áreas 

rurais, para as empresas, particularmente produtos 

agrícolas ou relacionados à agricultura. 

 Organização de produtores e associação ou 

incorporação a cadeias produtivas. 

 Aumento de produtividade advindo de treinamento e 

assessoria técnica. 

 Eliminação de intermediários. 

 Certificação para produtos diferenciados. 

 Melhores canais de marketing. 

 Economia em compras frequentes. 

Acesso a bens e serviços 

 Redução de preços. 

 Pagamento fragmentado de bens e serviços e 

sistemas pré-pagos. 

 Presença física em áreas rurais e áreas pobres 

urbanas. 

 Investimentos privados em equipamentos, 

infraestrutura e redes de distribuição. 

 Acesso flexível a mecanismos de 

empréstimos. 

 Eliminação de barreiras á educação. 

Promoção de cidadania 

 Reconhecimento e exercício de direitos básicos (vida, 

trabalho, etc.). 

 Defesa de interesses públicos. 

 Maior visibilidade e dignidade para setores de baixa 

renda e grupos excluídos. 

 Intermediação de oportunidades de trabalho para 

pessoas com deficiência, grupos excluídos ou 

indivíduos não qualificados. 

 Validação da identidade de indivíduos não 

registrados. 

 Acesso físico ao mercado para vender a produção do 

setor de baixa renda. 

 Consciência ambiental. 

 Promoção de bons hábitos de higiene, ordem e 

consumo racional. 

Desenvolvimento de capital social 

 Construção de redes, relacionamentos locais e 

fortalecimento de capacidades. 

 Construção de um sentimento de 

pertencimento a uma comunidade. 

 Construção de rede social, confiança, 

reciprocidade e desenvolvimento de 

cooperação. 

 Maior disponibilidade de recursos próprios e 

de terceiros por meio de contatos e interações. 

 Capacitação do setor de baixa renda para 

agilizar e expressar as demandas. 

 Melhora da autoestima 

 Associação de interesses individuais. 

 Ligar grupos sociais dispersos a 

administrações, empresas, novos mercados ou 

clientes locais. 

Fonte: Portocarrero & Delgado (2010) 

 

 Aumento de Renda: entendido como uma primeira etapa na ampliação das suas 

oportunidades de vida, além do simples aumento quantitativo de dinheiro. 

Representa maior segurança e menor vulnerabilidade para as pessoas de baixos 
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recursos. Engloba, iniciativas que proporcionam a obtenção de um emprego estável 

ou auto emprego; integração das pessoas nas cadeias produtivas como fornecedores 

de produtos e serviços; oferta de recursos de incentivo ao empreendedorismo. 

 Acesso a Produtos e Serviços: redução de barreiras ao consumo de produtos e 

serviços que atendem suas necessidades, geralmente associadas a preços altos, 

dificuldades de distribuição e a impossibilidade de assumir os custos não monetários 

associados à má qualidade dos serviços públicos. Iniciativas de mercado atuam neste 

sentido oferecendo produtos e serviços a preços mais baixos ou desenvolvendo 

soluções que preenchem as lacunas de infraestrutura pública. 

 Construção de cidadania: ações para diminuir a grande assimetria de informação, 

poder e influência que impedem ou dificultam o exercício do conjunto de direitos e 

deveres de pessoas de baixa renda e, muitas vezes, de baixa escolaridade. Essa 

assimetria aumenta a vulnerabilidade das pessoas, deixando-as expostas ao 

subemprego e às intermediações inescrupulosas que mal pagam o produto de seu 

trabalho. A construção da cidadania também estaria atrelada à diminuição dessa 

assimetria segundo os autores. Nessa categoria se enquadram negócios sociais que 

atuam no sentido de eliminar intermediários no acesso ao mercado formal e 

disponibilizar informações importantes para o exercício dos direitos das pessoas. 

 Desenvolvimento de Capital Social: negócios voltados para a inclusão de pessoas 

no desenvolvimento de uma iniciativa econômica que fortaleça as relações sociais 

entre os participantes desses grupos. Quando uma relação de grupo é fortalecida em 

uma comunidade, abre-se espaço para criação de redes e vínculos duradouros entre 

as pessoas. Os vínculos, criados sobre a base da cooperação e da confiança mútua, 

geram força social e a consolidação de grupos comunitários para que conquistas de 

direitos básicos e outros recursos sejam alcançados. 

Ao incluir a visão de sustentabilidade e o Tripple Bottom Line (Elkington, 2001; 

Gonçalves-Dias, 2014; Veiga, 2013), torna-se importante acrescentar uma quinta categoria de 

elemento de geração de valor relacionada ao meio ambiente (Rodrigues et al., 2015) como 

complemento à proposta de Portocarrero e Delgado (2010), que ainda demanda classificação 

mais aprofundada e específica. Ainda há o foco nas questões sociais na literatura, apesar do 

meio ambiente figurar como uma das questões relacionadas ao bem comum da sociedade. A 

forte influência dos negócios voltados para a base da pirâmide (Barki, 2013), a redução da 

pobreza e a promoção de condições de vida que assegurem as liberdades (Fischer & Comini, 

2012; Sen, 2000) na conceituação dos negócios sociais talvez tenha levado a essa ênfase. No 
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entanto, com o avanço das discussões entorno da sustentabilidade ambiental e do esgotamento 

de recursos naturais, torna-se cada vez mais importante a integração entre os dois campos – 

social e ambiental – na evolução de modelos que levam em conta a geração de valor 

socioambiental. 

A diversidade de formatos e tipos de negócios capazes de gerar impactos 

socioambientais tangíveis e intangíveis, influenciados fortemente pelo contexto regional 

mencionado, é um tema frequente e um questionamento importante para o fortalecimento 

desse campo de estudo e de prática. Nota-se uma amplitude e variedade de critérios para a 

identificação de empresas em diferentes estágios rumo à geração de valor compartilhado 

(Porter & Kramer, 2011), gestores que ampliam a visão dos negócios como a coordenação dos 

interesses dos stakeholders (Boaventura & Cardoso, 2009; Freeman et al., 2007; Harrison, 

2010), bem como a aproximação de objetivos socioambientais aos objetivos econômico-

financeiros (Austin, 2002; Brugmann & Prahalad, 2007; Comini et al., 2012). São diferentes 

caminhos e estágios para o desenvolvimento de novos modelos de negócios na contraposição 

da tradicional visão da Teoria de Firma que restringe o objetivo fim de toda a organização à 

maximização do retorno ao acionista (Boaventura & Cardoso, 2009) ou a separação 

dicotômica da firma daquelas com fins exclusivamente sociais e/ou ambientais, dentro do 

conhecido Terceiro Setor (Fischer & Comini, 2012). 

Nessa evolução da lógica de mercado, é possível identificar negócios com impacto 

social a partir de um continuum entre as organizações mais próximas do enfoque 

mercadológico, a partir da visão da base da pirâmide como cliente, ou mais próximas da 

geração de valor social e/ou ambiental relevante como core business (Comini, Barki, & 

Aguiar, 2013; Comini et al., 2012), como mostra a Tabela 5. Dessa forma, esses negócios 

podem assumir diferentes formatos, de unidades específicas de grandes corporações 

(normalmente assumindo a nomenclatura de negócios com impacto social) a pequenas 

empresas com foco na oferta de serviços para a base da pirâmide ou na geração de valor social 

(Comini et al., 2013). 

Vale notar que a distinção entre empreendedorismo tradicional e social não é 

dicotômica, mas uma variação de ampla extensão continuada (Austin et al., 2012). Austin 

(2002), por exemplo, abordou esta abrangência pela existência de um contínuo de três 

estágios para os níveis de colaboração entre empresas e ONGs. Tais negócios, ao agregarem 

ambos objetivos, poderiam representar a evolução dos três estágios da aproximação das 

empresas privadas e as organizações da sociedade civil, quando a relação evolui para alianças 

estratégicas totalmente conectadas à missão, às estratégias e aos valores da empresa numa 
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parceria parecida a uma joint-venture (Austin, 2002), com a concepção de empreendimentos 

que já buscam os dois objetivos simultaneamente. 

 

Tabela 5 

Continuum na Tipologia de Negócios Sociais 

 Maior ênfase no mercado Maior ênfase no social 

Objetivo principal Acesso ao mercado da base da pirâmide Redução da pobreza. 

Oferta 
Quaisquer bens e serviços para a base da 

pirâmide. 

Bens e serviços voltados para 

necessidades básicas ou que 

incorporem dimensão ambiental. 

Intencionalidade 
Geração de valor social é um componente 

importante, porém não central. 

Geração de valor social é o core 

business do negócio. 

Impacto 
Contribuição indireta na redução da 

pobreza. 

Contribuição direta na redução da 

pobreza. 

Clientes 
Setor de baixa renda não é o único 

público-alvo. 

Predominantemente para setor de 

baixa renda. 

Setor de baixa 

renda 
Predominantemente consumidor. 

Predominantemente 

produtor/fornecedor/beneficiado. 

Escala Fator relevante. Fator não tão relevante. 

Trabalhadores Não há nenhuma prioridade. 
Segmentos marginalizados ou 

economicamente excluídos. 

Formato legal Empresas privadas. Organizações Sociedade Civil. 

Envolvimento da 

comunidade no 

processo decisório 

Não há instâncias de participação. 
Há mecanismos institucionais para 

participação coletiva. 

Accountability Não é prioridade. Total prioridade. 

Distribuição de 

lucro 
Distribuição de dividendos. 

Lucro é totalmente investido no 

empreendimento. 

Valor econômico 
Lucratividade calculada pela receita 

menos custos. 

Lucratividade calculada não exclui 

subsídios cruzados e benefícios 

fiscais/doações. 

Valor social 
Indicadores tangíveis (oferta de bens e 

acesso à renda). 

Indicadores intangíveis (cidadania, 

autoestima, capital social). 

Fonte: Comini et al. (2013) 

 

É importante ressaltar que o conceito de negócios sociais aparece de forma mais 

expressiva e anterior ao emergente conceito de organizações híbridas. Os negócios sociais são 

apresentados como tipo ideal de organização híbrida, que passa a ganhar um escopo mais 

abrangente de definições e abarcar diferentes possibilidades de combinações institucionais 

(Battilana & Dorado, 2010; Battilana & Lee, 2014; Battilana et al., 2012; Ebrahim, Battilana, 

& Mair, 2014; Lee & Battilana, 2013; Pache & Santos, 2013; Santos et al., 2015). No entanto, 

as diferentes abordagens de negócios sociais tornam-se um desafio na identificação dos graus 

de hibridismo possíveis. A intencionalidade, a missão e a geração de impacto por meio do 

centro estratégico das atividades constituem importantes diferenciadores. 
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2.3.2. Organizações Híbridas 

O termo “organizações híbridas” vem ganhando cada vez mais espaço no cenário 

acadêmico para descrever um novo tipo de organização que também coloca no centro da 

razão de sua existência gerar valor socioambiental. São organizações que combinam, de 

maneira desafiadora e sem precedentes, diferentes lógicas institucionais (Battilana & Dorado, 

2010; Battilana & Lee, 2014; Battilana et al., 2012; Dufays & Huybrechts, 2015; Lee & 

Battilana, 2013; Schmitz, 2015), misturando características do Estado, Mercado e da 

Sociedade Civil (Brandsen & Karré, 2011).  

Se a característica central é a combinação de diferentes lógicas institucionais, é possível 

mapear exemplos de hibridismo entre setores públicos e privados, ou organizações 

democráticas que envolvem um alto grau de participação de stakeholders (Schmitz, 2015). No 

âmbito da administração pública, o foco do conceito se dá na intersecção entre setores público 

e privado, como, por exemplo, organizações governamentais que se assemelham a empresas 

comerciais, organizações do Terceiro Setor que executam funções semelhantes às do governo, 

empresas comerciais que se dedicam à produção de bens e serviços públicos, ou universidades 

públicas (Brandsen & Karré, 2011; Emmert & Crow, 1987; Wood, 2010).  

Já na convergência entre segundo e terceiro setor – iniciativa privada e sociedade civil 

(Fischer, 2014; Fischer & Comini, 2012) –, os negócios sociais tornam-se emblemáticos 

exemplos de organizações híbridas, combinando bem-estar social e lógica de mercado, como 

mostra a Figura 7 (Alter, 2006; Battilana & Lee, 2014; Battilana et al., 2012; Doherty, Haugh, 

& Lyon, 2014; Dufays & Huybrechts, 2015; Haigh & Hoffman, 2012; Santos et al., 2015). 

 
Figura 7: O Movimento Híbrido 

Fonte: Battilana et al. (2012) 
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Com origem bastante atrelada ao microcrédito (Battilana & Dorado, 2010; Santos et al., 

2015), sendo inclusive um dos exemplos mais frequentes para ilustrar negócios sociais e 

organizações híbridas, o conceito também esteve atrelado a empresas de treinamento e 

assistência médica. Mais recentemente começam a surgir exemplos em outros setores como 

serviços ambientais, consultoria, varejo, produtos de consumo, alimentação e tecnologia da 

informação. É interessante notar que os negócios sociais são tratados como exemplos de 

organizações híbridas (Battilana & Lee, 2014; Battilana et al., 2012; Doherty et al., 2014). Até 

mesmo sendo aplicado como sinônimo, dado o grande foco para designar empreendimentos 

que projetam seus modelos de negócios baseados no alívio de uma questão social ou 

ambiental particular (Haigh et al., 2015), o que leva ao risco de afunilamento da abrangência 

do conceito de hibridismo organizacional (Battilana & Lee, 2014). 

Nesse tipo de visão, as organizações híbridas são aquelas que buscam combinar 

objetivos de geração de valor econômico e de valor social de forma concomitante – aspectos 

de organizações sem fins lucrativos e com fins lucrativos – até então consideradas apartadas 

(Battilana & Dorado, 2010; Battilana et al., 2012). A grande diferença é fazer esta integração 

de forma bastante interconectada e sinérgica, sustentando a dualidade de impacto social ao 

lado da sustentabilidade financeira (Haigh et al., 2015), em vez de adicionar um fluxo de 

receita comercial a um modelo sem fins lucrativos ou de adicionar um programa de caridade 

ou serviço social em um modelo com fins lucrativos (Battilana et al., 2012). 

Em muitos casos a lógica é justamente promover uma atividade rentável que permita a 

realização de um propósito social maior (Battilana et al., 2012). A nova composição legal das 

Benefit Corporations é frequentemente citada como exemplo desse tipo de hibridismo 

(Battilana et al., 2012; Haigh et al., 2015). Embora o surgimento de empresas com um novo 

tipo de consciência social já tenha seu histórico na década de 1960, o conceito de organização 

híbrida com impacto no tipo de composição legal é mais recente, sendo a fundação do próprio 

B-Lab, em 2007, uma das referências de expressão do fenômeno (Haigh et al., 2015). 

O conceito também parte do pressuposto de que a visão de independência entre o social 

e o comercial é um mito (Battilana et al., 2012), assim como defendido por Porter e Kramer 

(2006, 2011). Os negócios híbridos buscam explorar a possibilidade de existirem 

externalidades positivas da atividade empresarial. No extremo ideal híbrido, uma organização 

hipotética seria totalmente integrada, e produz tanto valor social quanto receitas comerciais – 

blended value – a partir de todas as suas atividades. Isso porque missão e lucro estão dentro 

da mesma estratégia empresarial – o que se mostra de certa forma convergente com a proposta 

de criação de valor compartilhado (Porter & Kramer, 2011), porém, de forma mais abrangente 
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– e, ao serem interdependentes, criam um circulo virtuoso de lucros e reinvestimentos que 

desenvolvem soluções de larga escala. 

Como estão fora do escopo tradicional, as organizações híbridas levantam novas 

questões sobre a prestação de contas (accountability), controle e legitimidade (Brandsen & 

Karré, 2011), bem como governança, modelos e estratégias organizacionais (Battilana et al., 

2012; Haigh et al., 2015; Schmitz, 2015). São os modos de governança participativa, a 

transparência, a inovação e os valores direcionadores que constroem nexo em organizações 

híbridas. Envolve um modelo de administração que destaca o desempenho organizacional e 

uma abordagem mais democrática e participativa com stakeholders, que exercem grande 

influência e poder na organização (Schmitz, 2015). 

Há alguns desafios para que a organização híbrida consiga produzir resultados sociais e 

econômicos de maneira sustentada. Apesar da evidência de impacto social, pesquisas sugerem 

que as organizações híbridas são frágeis, que correm o risco de tensões internas e da missão 

ficar à deriva em função da realização de objetivos incompatíveis e pressões de mercado, 

podendo ter dificuldade para alcançar a sustentabilidade financeira (Battilana et al., 2012; 

Ebrahim et al., 2014; Haigh et al., 2015; Kaiserfeld, 2013; Santos et al., 2015). A capacidade 

de criar um negócio orientado à missão social, mas que seja financeiramente viável, 

sustentando a dualidade de objetivos, é de vital importância, uma vez que há exemplos de 

negócios híbridos que se afastaram ou se desvirtuaram de sua missão original, seja por 

aquisições e mudanças de liderança, seja pela concorrência feroz de empresas tradicionais que 

maximizam lucros (Battilana et al., 2012; Haigh et al., 2015; Santos et al., 2015).  

Na busca pelo resultado financeiro, podem se desvirtuar da sua missão, enquanto uma 

adesão rígida à missão social pode impedir organizações híbridas de atingir a sustentabilidade 

econômica (Santos et al., 2015). O desafio central é alinhar as atividades que geram lucro e 

valor para os acionistas com as atividades que geram impacto e valor à sociedade, incluindo 

benefícios ambientais e sociais. A solução, muitas vezes, encontra-se em inovações que 

alinham mais fortemente o lucro com o impacto socioambiental (Santos et al., 2015). 

Battilana, Lee, Walker, & Dorsey (2012) organizaram os desafios de gestão das 

organizações híbridas em quatro categorias principais: (1) estrutura legal; (2) alternativas de 

financiamento; (3) diferenciação entre cliente e beneficiário; e (4) cultura e desenvolvimento 

de talentos. Para tanto, a organização híbrida abrange cinco dimensões fundamentais para 

lidar com as tensões internas e externas da inerente concorrência de objetivos (Battilana & 

Lee, 2014), como mostra a Figura 8: (1) Atividades organizacionais centrais; (2) Composição 
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da força de trabalho; (3) Desenho organizacional; (4) Relações Inter organizacionais; e (5) 

Cultura organizacional. 

 
Figura 8: Dimensões da organização híbrida 

Fonte: Battilana & Lee (2014, p. 426, tradução da autora) 

 

A estrutura legal é um dos primeiros desafios, uma vez que as estruturas tradicionais – 

lucrativas ou sem fins lucrativos – não se adequam ao perfil misto. Se constituída como uma 

organização com fins lucrativos, paga impostos sobre as receitas e não pode oferecer 

benefícios fiscais para doadores. Se configurada como uma organização sem fins lucrativos, 

não pode acessar seu capital próprio. Alguns empreendedores recorrem à complexa 

configuração de duas figuras jurídicas para sua operação, buscando usufruir das duas 

tipologias. Algumas iniciativas, como a própria Benefit Corporation nos Estados Unidos, 

buscam endereçar esse ponto, ao criarem uma nova constituição legal que configure uma 

organização de objetivos múltiplos (Battilana et al., 2012). A estrutura legal será um dos 

elementos que evidenciam as tensões no desenho organizacional, impactando a estrutura 

organizacional e, consequentemente, os sistemas de incentivo e controle, bem como o modelo 

de governança que garanta a gestão das tensões (Battilana & Lee, 2014). 

A mudança no perfil de financiamento e investimento torna-se outro desafio, pois os 

mecanismos ainda não são claros (Battilana et al., 2012). As organizações híbridas enfrentam 

o desafio de alcançar escala e mobilizar os recursos necessários para tal num contexto de 

perspectivas mais fracas de sustentabilidade econômica/financeira (Santos et al., 2015), 

estabelecendo parcerias interorganizacionais para dar conta dos desafios e das tensões da 

dualidade de objetivos (Battilana & Lee, 2014). Ainda são poucas as linhas ou meios de 

investimento direcionados ao financiamento de negócios sociais, mas há um crescente 

interesse de investidores em buscar empreendimentos que também tenham a intenção de gerar 

impacto social, além do retorno financeiro (Izzo, 2013). Como o campo do 
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empreendedorismo social tem crescido nos últimos anos, um novo campo paralelo de finanças 

sociais também foi surgindo com o desenvolvimento de novos mecanismos de financiamento, 

como o investimento de impacto, a filantropia de risco, e os títulos de impacto social. Os 

investidores de impacto são aqueles que buscam aportar capital em negócios que devem gerar 

retorno financeiro ao mesmo tempo em que geram um bem comum. É uma das alternativas 

mais proeminentes (Battilana et al., 2012; Izzo, 2013). Porém, apesar de crescente, os 

empreendedores sociais ainda encontram dificuldades e alta concorrência em acessar esses 

fundos (Alter, 2006; Battilana et al., 2012; Izzo, 2013). 

Equilibrar a visão de consumidor e beneficiário constitui um terceiro desafio (Battilana 

et al., 2012). Quando beneficiário e cliente são diferentes, o modelo de negocio tende a ficar 

mais complexo e as tensões entre os dois objetivos mais latentes (Santos et al., 2015). Quando 

são integrados, a tensão entre lucro e missão social diminui, pois efetivamente há um 

alinhamento estratégico claro (Battilana et al., 2012). É interessante notar que esse desafio 

leva em conta que a organização híbrida teria no consumidor um impacto positivo, o que 

difere de uma visão de uma empresa lucrativa em qualquer setor e segmento que gera impacto 

positivo por meio da cadeia ou de suas atividades. No entanto, nem sempre isso é possível ou 

faz parte do escopo de negócios. Nesses casos, muitas vezes, por meio da receita de vendas, a 

organização poderá realizar a missão social em outra parte da cadeia, como na contratação e 

inclusão de pessoas de baixa renda, por exemplo.  

A construção de uma cultura de organização voltada tanto para o social quanto para o 

resultado financeiro é outro desafio (Battilana & Lee, 2014; Battilana et al., 2012). Da mesma 

forma, recrutar, desenvolver e gerenciar pessoas que lidem com essa dualidade integrada 

(Battilana & Lee, 2014; Battilana et al., 2012). Estudos mostram a construção de um novo 

time e identidade como alternativa mais viável do que buscar mudar uma cultura já instalada 

(Battilana & Dorado, 2010). O ambiente de concepção e lançamento do negócio, bem como 

os valores dos fundadores e as pessoas envolvidas, influenciam os modelos, práticas e sucesso 

da organização, consequentemente, sua identidade (Dufays & Huybrechts, 2015).  

Os valores, normalmente enraizados na interação com a sociedade via movimentos 

sociais específicos para cada atividade, tornam-se importantes direcionadores da atuação 

organizacional, inclusive em momentos de crise (Schmitz, 2015). Em momentos de tensão, 

esse tipo de organização está, em última instância, vinculada aos ideais de movimentos sociais 

particulares que continuam a dar sentido e direção às suas ações estratégicas em momentos de 

crise. Estas situações podem ser referidas como “travas de valor”, sem as quais a organização 

perderia a sua razão de ser. Embora essas “travas de valor” possam ser interpretadas como um 
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sinal de inflexibilidade e fixação, de fato, elas servem como fonte de inovação e ideais, 

direcionando o desenvolvimento e a renovação organizacional para o formato de mercados e 

elevando continuamente os padrões sociais e/ou ecológicos. A partir dessa perspectiva, a 

governança é uma consequência da definição organizacional, em vez de uma característica de 

definição em si. Isto é, a definição e os valores organizacionais irão determinar o modelo de 

governação, e não o contrário (Schmitz, 2015). 

Schmitz (2015) pressupõe que as organizações, inevitavelmente, serão hibridas em 

algum grau. Por exemplo, em função de pressões comerciais, as empresas precisam se 

relacionar com movimentos sociais ou precisam ganhar legitimidade nas relações com 

stakeholders. Nesse tipo de visão é possível apoiar uma das principais convergências entre os 

diferentes movimentos teóricos e práticos mapeados nessa revisão da literatura. 

 

2.4. Graus de hibridismo: Da Responsabilidade Social aos Negócios Sociais 

Ao realizar a revisão bibliográfica de acordo com as perspectivas teóricas mapeadas – 

papel e responsabilidade de gestão, estratégia e novos modelos organizacionais –, é possível 

identificar pontos relevantes de similaridades, apesar das críticas entre elas. Guardadas as 

devidas proporções, de certa maneira, estão indo na mesma direção, isto é, de incluir a 

dimensão socioambiental na agenda estratégica das organizações, por óticas diferentes. 

Se avaliarmos as diferentes perspectivas mapeadas como parte de um espectro de 

diferentes formas de inserção da questão socioambiental nas organizações, é possível notar 

uma convergência como proposto por Alter (2007), como mostra a Figura 9. Em última 

instância, as organizações podem ter diferentes graus de hibridismo, variando conforme a 

intenção de sua constituição: tradicionais empresas pró-lucro e puramente comerciais 

(empresarial) ou tradicionais organizações sem fins lucrativas e puramente filantrópicas 

(sociais). De certa forma, pode-se entender que os negócios sociais são um dos quatro 

subtipos e , talvez o mais evidente, de organização híbrida, ao lado de ONG com atividades de 

geração de receitas, negócios socialmente responsáveis e empresas com práticas de RSC. 

A organização totalmente híbrida estaria no centro desses dois grupos na criação de 

valor dual em equilíbrio ou pelo conceito de blended value incluindo geração de valor social-

ambiental e econômico (Alter, 2007). O que distingue a criação de valor dual são 

características como: uso das ferramentas e abordagens de negócios para atingir o valor 

social; combinação de métodos e capital social e comercial; criação de valor social e 

econômico; geração de receitas para financiamento dos programas sociais; dirigido ao 

mercado e direcionado à missão; mensuração de performance financeira e impacto social; 
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encontro dos objetivos financeiros de forma a contribuir com o bem social; sustentabilidade e 

liberdade financeira; incorporação de estratégia de negócios para atingir a missão. 

 

 
Figura 9: Espectro híbrido de organizações 

Fonte: adaptado de Alter (2007) 

 

Nessa tipologia (Alter, 2007), as organizações originárias do Terceiro Setor migram 

para graus de hibridismo conforme incorporam atividades comerciais. No primeiro estágio, 

estão as organizações sem fins lucrativos com atividades de geração de receita, que pode 

ser de forma mais discreta, para a cobertura de custos, ou de forma mais permanente, como 

atividade de geração de receita e superávit para reinvestimento. No segundo estágio, tornam-

se negócios sociais, combinando propósito social, abordagem de mercado e propriedade. 

Como subtipo, também tem a sua variabilidade, com maior ênfase para o social ou para o 

comercial, como apontado por Comini et al. (2012). Esses dois tipos então mais em linha com 

as abordagens de novos modelos organizacionais.  

No entanto, também podem ter a origem desatrelada aos movimentos sociais, com a 

emergência de negócios sociais, ou ainda com propostas próximas do valor dual desde sua 

concepção (Fischer, 2014; Fischer & Comini, 2012). Já no outro lado do espectro (Alter, 

2007), as empresas tradicionais lucrativas incluem gradualmente a preocupação com o valor 

socioambiental. É possível observar uma relação, ainda, entre a evolução no espectro de 

hibridismo e as frentes teóricas mapeadas, como mostra a Figura 10. 

No primeiro estágio, as corporações incorporam práticas de responsabilidade social. 

Normalmente por conta de motivos financeiros, de reputação ou de engajamento de 

stakeholders, tais como satisfação dos empregados ou fidelidade de clientes, as organizações 
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se engajam em causas filantrópicas e sociais. Nesse nível, podemos supor que as atividades 

ainda podem ser conduzidas de forma a complementar as práticas da organização, mesmo que 

o impacto seja mensurado, até mesmo por demanda dos stakeholders.  

 

Figura 10: Relação entre o espectro híbrido de organizações e as frentes teóricas mapeadas 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Alter (2007) 

 

Esse nível está em linha com as práticas de gestão e temas como RSC, CSP e 

Sustentabilidade (Aguinis & Glavas, 2012; Bakker et al., 2005; Carroll, 1991; Wood, 2010), 

quando tratadas de forma mais periférica à estratégia empresarial e atividade fim da 

organização. A visão popular de relacionamento com stakeholders também poderia classificar 

uma organização como empresas com práticas de RSC, pois os gestores passam a prever os 

impactos e observar os interesses específicos das partes interessadas. Boas práticas de gestão 

no relacionamento com stakeholders primários (Freeman et al., 2007; Harrison et al., 2010) 

também podem ser indicativos desse primeiro nível no espectro de hibridismo organizacional. 

Pela própria evolução dos temas e a defesa de que a geração de valor compartilhado seja 

inserida de forma mais contundente na estratégia empresarial, abordagens mais recentes das 

práticas de gestão já buscam endereçar o desenvolvimento do próximo nível do espectro, isto 

é, dos negócios socialmente responsáveis. São empresas lucrativas que incorporam a 

proposta social em sua estratégia e posicionamento. Os exemplos citados por Alter (2007) são 

Ben & Jerry e Body Shop, muito em linha com as empresas também mencionadas por Porter 

& Kramer (2011) na criação de valor compartilhado ou na estratégia corporativa de Freeman 
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(1984). Pode se dizer, então, que está em linha com a abordagem estratégica, também 

incorporando abordagens mais avançadas de RSC Estratégica e Sustentabilidade Empresarial, 

que buscam aproximar essas questões da estratégia empresarial. Alter (2007) também admite 

que alguns negócios socialmente responsáveis possam ser considerados negócios sociais, a 

depender da abordagem adotada e da integração entre os objetivos. Exemplos de unidades de 

negócios de uma organização sem fins lucrativos ou de uma empresa tradicional podem se 

encaixar numa zona cinzenta. 

A principal diferença do nível anterior é justamente ter incorporado na estratégia e no 

posicionamento, tal como defende a RSC Estratégica (Ramachandran, 2011), o 

Desenvolvimento Sustentável Empresarial (Gonçalves-Dias et al., 2007), a Teoria dos 

Stakeholders (Freeman, 1984; Freeman et al., 2007) e a Criação de Valor Compartilhado 

(Porter & Kramer, 2011). Inclusive, mais do que minimizar os impactos negativos, sua 

incorporação busca gerar valor por meio de impactos diretos positivos a partir de sua atuação, 

tanto na cadeia de valor quanto na atividade-fim. 

 

2.5. Por dentro das organizações híbridas 

A visão complementar entre as perspectivas teóricas – práticas de gestão, estratégia e 

novos modelos organizacionais – e o espectro de organizações híbridas ampliam as 

possibilidades de entendimento e classificação das organizações que se propõem a gerar valor 

compartilhado social-ambiental-econômico. Para compor essa análise, é possível selecionar 

dois aspectos considerados diferenciadores das organizações híbridas e que também indicam 

maior efetividade conforme as outras abordagens mapeadas: influência da missão 

organizacional e intencionalidade & inserção do impacto/valor socioambiental no modelo de 

negócio.  

Essas são pontos centrais destacados como condições essenciais para o papel 

socioambiental efetivo das organizações, independente da perspectiva teórica, e que serão 

explorados no próximo item desse referencial teórico. Na visão das práticas de gestão, a 

missão e os valores são vistos como antecedentes que garantem sua efetividade por meio da 

aproximação com a estratégia. Já na visão estratégica, a missão se desdobraria numa 

estratégia já integrada ao social. Porém, como as organizações se imbuem de um discurso 

cada vez mais carismático (Freitas, 2006), é importante diferenciar textos de missão que não 

necessariamente revelam a geração de valor real para stakeholders nas práticas e nos 

resultados. Nos novos modelos organizacionais, a dualidade de missão – econômica e 
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socioambiental – já é uma das condições de sua composição híbrida e combinação de 

diferentes lógicas institucionais, e, ao mesmo tempo, um dos principais desafios de equilíbrio. 

O nível de integração das dimensões de hibridismo organizacional (Battilana & Lee, 

2014) – (1) Atividades organizacionais centrais; (2) Composição da força de trabalho; (3) 

Desenho organizacional; (4) Relações Inter organizacionais; e (5) Cultura organizacional – 

pode ser uma das lentes para avaliar o quanto as organizações migram para o centro do 

espectro de grau de hibridismo (Alter, 2007).  

 

2.5.1. Missão e Modelo de Negócio 

A intencionalidade do negócio social em si talvez seja uma das características 

fundamentais para distinguir os empreendimentos sociais, apesar de ser dificilmente mapeada 

e identificada (Comini et al., 2013). Nesse sentido, a literatura e a prática de estratégia 

organizacional preconizam o estabelecimento da missão e visão da organização como 

elementos fundamentais da cultura e da identidade organizacional, bem como direcionador de 

todas as ações dos gestores dos negócios, apesar de também apresentar uma diversidade de 

definições (Campbell & Yeung, 1991; David, 1989; Ireland & Hirc, 1992; Khalifa, 2012; 

Pearce, 1982). A formulação e decisão sobre a abordagem de missão representa a tentativa da 

empresa de satisfazer sua percebida responsabilidade social, refletindo diferenças no 

posicionamento competitivo, tipo de indústria, países, pressões ambientais, entre outros 

diversos fatores (Pearce, 1982).  

O conceito foi ampliado para abranger não apenas o papel fundamental de uma 

organização na sociedade ou os motivos para a sua existência, mas também sua visão, valores, 

escopo do negócio, imagem, e mais além (Khalifa, 2012). Essa ampliação também recebe 

críticas (Freitas, 2006), ao, frequentemente, reforçar uma visão altruísta e carismática de 

organizações, “com sua missão grandiosa e com palavras sem nenhuma conotação 

econômica” (Freitas, 2006, p. 148), mas que, de fato, pautam seu objetivo maior, final e quase 

exclusivo na maximização de valor ao acionista. Por isso, deve ser coerente e consistente com 

os demais elementos que direcionam as ações da organização, como visão, valores, escopo de 

negócios e estratégia (Khalifa, 2012), e, acima de tudo, com os comportamentos e artefatos 

visíveis da cultura (Schein, 2009), seu posicionamento de marca, de comunicação e de 

relacionamento com os stakeholders (Aaker, 2004; Balmer, 2012; Hatch & Schultz, 2003; 

Knox & Bickerton, 2003; Urde, 2009; van Riel & Balmer, 1997; van Riel & Fombrun, 2007). 

Em negócios tradicionais, recomenda-se que a missão, ou o conjunto de definições que 

farão parte de sua composição, inclua uma lista abrangente de nove componentes (David & 
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David, 2003), tais como clientes e mercado-alvo; produtos / serviços (ofertas e valor prestados 

aos clientes); mercados geográficos (onde a empresa procura clientes); tecnologia (a 

tecnologia usada para produzir e comercializar produtos); filosofia (valores da empresa, ética, 

crenças); imagem pública (contribuições que a empresa faz para as comunidades); 

empregados (a importância dos gestores e funcionários); competência distintiva (como a 

empresa é diferente ou melhor do que os concorrentes), sem esquecer a preocupação com a 

sobrevivência / crescimento / lucros (a preocupação da empresa em financeira solidez).  

No caso dos Negócios Sociais, como tipo ideal de organização híbrida, fica evidente que 

tal preocupação deve ser complementada, de maneira bastante ressaltada, pela preocupação 

em gerar valor compartilhado, ou seja, reforçar sua proposta de valor social (SVP, em inglês 

Social Value Proposition) já pela missão (Austin et al., 2012). O impacto social em uma 

organização híbrida geralmente é encapsulado pela missão, deixando claro para todos os 

stakeholders o efeito positivo que se pretende alcançar (Oliveira Filho et al., 2013). 

A missão organizacional é uma das quatro variáveis centrais de diferenciação na 

comparação entre empreendedorismo tradicional e social, ao lado de deficiência de mercado, 

oportunidades de empreendedorismo social quando os negócios tradicionais falham no 

atendimento de um segmento, como a base da pirâmide; mobilização de recursos, tanto 

financeiros quanto humanos; mensuração de desempenho, intangibilidade do impacto social 

versus indicadores tangíveis quantitativos financeiros. (Austin et al., 2012). A missão 

representa o propósito fundamental da organização e, em negócios sociais, deve deixar 

explícita sua intenção de criar valor social e valor compartilhado, tornando-se uma 

característica distintiva fundamental entre empreendedorismo social e comercial, manifestada 

em várias áreas de gestão empresarial e motivação pessoal (Austin et al., 2012). 

Em negócios com impacto social, a missão e a visão devem dar sentido à tese de 

mudança, a “theory of change” (Austin et al., 2012; Brandão et al., 2014; Brest, 2010; Colby, 

Stone, & Carttar, 2004), que define qual o impacto social positivo será gerado e como o 

empreendimento, com seu respectivo modelo organizacional, promoverá tais mudanças.  

Embora não haja uma única medida como taxa de retorno para alinhar os interesses de 

todas as partes envolvidas, a missão do empreendimento social fornece, muitas vezes, 

uma âncora comum para os diversos stakeholders. É crítico que os empreendedores 

sociais tenham uma compreensão clara da teoria da mudança da sua empresa, ou do 

processo pelo qual a inovação social produzirá um impacto social e, além disso, sejam 

capazes de fazer um caso convincente para os participantes e colaboradores de que essa 

cadeia de produção de valor social da empresa pode gerar retornos sociais superiores. 

Como a necessidade acima mencionada precisa contar continuamente com recursos 

externos, os acordos dos empreendedores sociais devem ser robustos suficientes para 
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mudar e contemplar a necessidade de expandir a base e para proporcionar novas 

oportunidades. (Austin et al., 2012, p. 379, tradução da autora)5 

 

A tese de mudança, ou seja, o que sustenta a ação, cada vez mais presente nos negócios 

com impacto social, é uma abordagem metodológica, frequentemente usada no campo da 

avaliação e do planejamento de investimentos da cooperação internacional. Busca articular o 

contexto da iniciativa, os resultados ou impacto de longo prazo, o processo para gerar as 

mudanças, as premissas de todo o ciclo do projeto ou negócio tendo, por fim, uma síntese 

figurativa representativa da tese (Brandão et al., 2014; Valters, 2014). Em suma, é a tese que 

sustenta o que, como e porque será mudado pela ação do negócio social. A elaboração da tese 

da mudança é pautada por métodos e atividades de planejamento que vão além do escopo 

dessa pesquisa, mas que devem ser aprofundadas quando o objetivo é estabelecer o impacto 

gerado por um negócio, inclusive como alternativa de mensuração de resultados e avaliação 

para o direcionamento de investimentos na área. 

Ao se basear em uma tese de mudança, o modelo de negócios pode ser mais bem 

acompanhado e gerido, evoluindo nos estágios da mudança, da efetividade aparente para 

efetividade demonstrada, e, por fim, para sua efetividade comprovada (Brest, 2010). Neste 

último estágio, torna-se fundamental um processo maduro e independente de avaliação. Além 

de um processo de comprovação, representa um processo de aprendizagem e melhoria 

contínua em busca da mudança positiva almejada. O impacto social positivo é, então, a 

consequência planejada das transformações sustentáveis geradas no sistema, decorrentes dos 

resultados gerados a partir dos outputs, isto é, os produtos e as entregas das atividades 

realizadas pelo empreendimento. O impacto torna tangível a tese de mudança declarada pela 

missão e a proposta de valor social do negócio. 

A capacidade de criar um negócio orientado à missão social, mas que seja 

financeiramente viável, sustentando a dualidade de objetivos, é de vital importância, uma vez 

que há exemplos de negócios híbridos que se afastaram ou se desvirtuaram de sua missão 

original, seja por aquisições e mudanças de liderança, seja pela concorrência feroz de 

empresas tradicionais que maximizam lucros (Battilana et al., 2012; Haigh et al., 2015; Santos 

et al., 2015). Na busca pela sustentabilidade econômica, elas podem se desvirtuar da sua 

                                                           
5
 Although there is no single measure such as rate of return to align the interests of all parties involved, the social enterprise’s mission often 

provides a common anchor for diverse stakeholders. It is critical for social entrepreneurs to have a clear understanding of their enterprise’s 
theory of change, or the process by which the social innovation is going to have a social impact, and moreover, to be able to make a 

compelling case to participants and contributors so that the enterprise’s social-value production chain can generate superior social returns. 

Because of the aforementioned need to rely continually on external resources, the social entrepreneurs’ deals must be robust to change and 
contemplate the need to expand the base and to provide new opportunities. In forging the many deals necessary to launch and sustain the 

venture, social entrepreneurs must therefore balance the costs to attain various resources with the potential benefits that accrue to the 

organization and its clients on a case-by-case basis. (Austin et al., 2012, p. 379) 
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missão social, isto é, da proposição de impacto, enquanto uma adesão rígida à missão social 

possa impedir organizações híbridas de atingir os resultados financeiros (Santos et al., 2015). 

O desafio central é alinhar as atividades que geram lucro, isto é valor para os acionistas, com 

as atividades que geram impacto, valor para a sociedade, incluindo benefícios ambientais e 

ganhos sociais. A solução muitas vezes encontra-se em inovações que conseguem alinhar 

mais fortemente o lucro com o impacto socioambiental (Santos et al., 2015). Dessa forma, a 

tese de mudança expressa na missão pode ser representada de diversas formas no 

planejamento das organizações híbridas, pois, apesar de valor econômico e valor social 

estarem interligados, nem sempre estão no mesmo nível (Alter, 2006, 2007).  

Esses impasses são fortemente influenciados pelos eixos centrais que impactam o 

modelo de negócios das organizações híbridas identificados por Santos et al. (2015): (1) 

expansão da geração de valor, se automática – consequência direta da atividade comercial –, 

ou condicional – se por meio de intervenções adicionais; e (2) grau de sobreposição entre 

cliente e beneficiário. Quanto mais próxima está a missão socioambiental das atividades 

centrais e lucrativas da organização, menores os riscos de conflito entre os múltiplos 

interesses. Para Santos et al. (2015), o cruzamento desses dois eixos pode gerar uma tipologia 

de quatro tipos de negócios sociais híbridos, como mostra a Figura 11, com diferentes graus 

de risco de desvirtuamento da missão social. 

 
Figura 11: Tipologia de Negócios Sociais Híbridos 

Fonte: Santos et al. (2015, p. 45, tradução da autora) 

 

 Híbrido de Mercado (Market Hybrid): são negócios projetados de tal forma que 

os beneficiários sejam os clientes que pagam por um produto ou serviço gerando 
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valor automaticamente, sem a necessidade de intervenções adicionais. São modelos 

próximos de puramente comerciais, com a diferença de que a organização adota 

uma missão social. Por exemplo, empresas fornecem acesso a baixo custo aos 

produtos de base ou serviços com repercussões fortes: água, saneamento, saúde, 

energia, comunicações e seguros. Por conta desse alinhamento, são menos difíceis 

de gerenciar. Para evitar a ênfase na performance econômica, o sistema de 

governança deve ajudar a direcionar a missão social, como as “travas de valor” 

(Schmitz, 2015) e a importância do alinhamento cultural e de valores (Battilana et 

al., 2012). 

 Híbrido de combinação (Blending Hybrid): são organizações que atendem 

clientes pagantes que também são os beneficiários da sua missão social. No entanto, 

para alcançar o impacto social desejado requer ofertas comerciais combinadas com 

intervenções adicionais (como formação ou sensibilização da comunidade), pois a 

geração de valor social é condicional e depende da atitude dos beneficiários para se 

concretizarem, como o caso do microfinanciamento e o uso aplicado dos recursos. 

Em função das intervenções adicionais, a sustentabilidade financeira torna-se mais 

desafiadora e existe maior concorrência entre os dois objetivos. Para cumprir sua 

missão, Blending Hybrids precisam desenvolver dois tipos de competências: as 

competências operacionais para realizar a sua atividade comercial, bem como a 

competência para a intervenção necessária para atingir impacto social. A gestão é 

mais desafiadora e recomenda-se mesclar gestores com experiência tanto no campo 

empresarial quanto social, corroborando com estudos anteriores (Battilana & 

Dorado, 2010).  

 Híbrido de ponte/ligação (Bridging Hybrid): são organizações que atendem a 

clientes e beneficiários de diferentes grupos, portanto, devem criar pontes entre as 

necessidades e os recursos de ambos os grupos. O desafio para este tipo de 

organização híbrida é que o modelo de negócios precisa integrar clientes e 

beneficiários da mesma intervenção. Frente ao risco inerente de priorizar clientes 

em relação aos beneficiários, os gestores desempenham um papel importante na 

segmentação dos dois grupos a fim de garantir o equilíbrio necessário para atingir a 

missão social da organização. 

 Híbrido de acoplamento (Coupling Hybrid): também têm clientes e os 

beneficiários que são diferentes, mas a maioria da repercussão de valor não 

acontece automaticamente, exigindo intervenções sociais distintas ao lado das 
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operações comerciais. São as mais complexas para gerenciar, pois não só precisam 

servir a dois tipos muito diferentes de círculos, como seu impacto social também é 

dependente de intervenções adicionais que não estão incluídas na prestação da sua 

atividade comercial central. Para evitar que a missão fique à deriva e garantir o 

mais alto nível de desempenho em ambas as atividades, seus sistemas de gestão de 

desempenho devem contar com o acompanhamento de indicadores de performance 

comerciais e operacionais, bem como indicadores do impacto socioambiental. 

 

Nota-se, portanto, que a orientação do valor social na missão irá diferenciar os tipos de 

negócios sociais. Em reflexão similar, Alter (2006, 2007) propõe diferentes graus de relação 

entre a orientação à missão social e o tipo de organização, que podem ser centrados na missão 

social, relacionados com a missão social ou até mesmo não relacionados que levarão ao grau 

de integração entre programas sociais e atividades de negócios, como mostra a Figura 12. 

A relação entre as atividades de negócio e os programas sociais é definida pela relevância 

do propósito social na missão da organização. O formato do negócio social não é 

automaticamente definido pela orientação da missão, mas há uma tendência de que sejam 

correlacionados. Por outro lado, a orientação à missão também influencia o tipo de evolução 

das organizações tradicionalmente lucrativas ou originárias das organizações sociais. 

 

 
Figura 12: Tipologia de Negócios Sociais conforme a Orientação da Missão 

Fonte: Adaptado de Alter (2006, 2007) 

 

Nas organizações híbridas centradas na missão socioambiental, as atividades 

comerciais são centrais para a missão da organização. O negócio social foi criado para 

expressar esse propósito, usando um modelo de geração próprio de receita. Nesses casos, 

utilizando os eixos propostos por Santos et al. (2015), os beneficiários e clientes tendem a ser 
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os mesmos e a geração de valor é automática ou condicional, ou seja, como organizações 

híbridas de mercado (Market Hybrid) e as organizações híbridas de combinação (Blending 

Hybrid). Normalmente assumem uma forma de um negócio social incorporado, quando as 

atividades comerciais e sociais são sinônimas (Alter, 2006).  

Já as organizações híbridas com missão socioambiental relacionada possuem 

propriedades sinérgicas para a criação de valor social e geração de receita que subsidiem os 

custos dos programas e as despesas operacionais. A relação não é automática, ou seja, clientes 

e beneficiários podem ser ou não ser os mesmos. Contratação de beneficiários é um dos 

exemplos de extensão de missão em organizações híbridas de ponte/ligação (Bridging Hybrid) 

na classificação de Santos et al. (2015). Normalmente assumem uma forma de um negócio 

social integrado, quando há algum grau de sobreposição entre as atividades comerciais e 

sociais, em custos, ativos ou atributos (Alter, 2006). Ampliando o olhar no espectro de 

hibridismo, percebe-se que a evolução de organizações sociais para a geração de receita e 

atividades de recuperação de custo normalmente também representam formatos relacionados 

à missão social (Alter, 2006). No outro lado, negócios socialmente responsáveis que 

incorporaram a geração de valor socioambiental à sua estratégia central – seja por RSC 

Estratégica, seja pela abordagem de estratégia de valor compartilhado ou de gestão por 

stakeholders – são também expressões relacionadas à missão. 

Os negócios sociais não relacionados à missão socioambiental da organização são, 

normalmente, inciativas que tem objetivo de geração de receita ou de gerar imagem positiva 

para a marca. Geralmente o negócio social é externo à organização e a relação é de algum tipo 

de financiamento ou benefício unilateral e indireta (Alter, 2006). Clientes e os beneficiários 

são diferentes e a geração de valor social depende de intervenções distintas das atividades 

comerciais. Se a decisão for por mais alinhamento à proposta estratégica, pode assumir a 

forma de organização híbrida de acoplamento (Coupling Hybrid) na classificação de Santos et 

al. (2015). Empresas que adotam boas práticas de responsabilidade social e sustentabilidade, 

mas ainda de forma marginal em suas atividades, também estão em graus de orientação não 

relacionada à missão social (Alter, 2006). 

A relação entre a missão socioambiental e as atividades lucrativas, tal como refletiram 

Santos et al. (2015) e Alter (2006, 2007), interferem na classificação do tipo de organização e 

seu respectivo grau de hibridismo, como mostra a Figura 13.  
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Figura 13: Relação entre a Orientação ao Lucro e à Missão Socioambiental 

Fonte: Adaptado de Alter (2006, p. 22, tradução da autora) 

 

Além disso, a missão e os valores da organização com propósito social, atrelado ao 

formato que o negócio irá tomar, formam a base de cada negócio social e dão o tom único do 

posicionamento corporativo de comunicação, conteúdo e relacionamento com seus 

stakeholders. Para as organizações tradicionalmente sociais ou lucrativas, dão o tom de 

incorporação da geração de valor socioambiental à estratégia central de atuação e ao seu 

posicionamento corporativo. 

Considerado um aspecto fundamental nas estratégias de marketing, o posicionamento 

estratégico tem ganhado relevância e complexidade com a emergência de cenários cada vez 

mais competitivos e estruturados em economias globais e em rede (Porter & Kramer, 2006; 

Williamson, 1991). O conceito de posicionamento é polissêmico e apresenta-se em constante 

evolução, apresentando grande dificuldade da academia em definir uma forma amplamente 

aceita para este conceito (Blankson & Kalafatis, 1999). “O posicionamento opera com a 

sensibilidade das pessoas, provocando a sua reação positiva para algum apelo que lhe parece 

digno de aceitação” (Richers, 2000, p. 12). O posicionamento diferencia a proposta do 

produto e/ou organização, gerando percepções e sentimentos da mente dos clientes e 

stakeholders, ampliando a noção de reconhecimento e reputação de cada organização em suas 

interfaces (Balmer, 2001, 2012). Este posicionamento sustenta os esforços da organização 

para comunicar, diferenciar e realçar a marca frente os stakeholders e requer total 

comprometimento corporativo e em todos os níveis (Balmer, 2001).  

O posicionamento corporativo endereça a personalidade real e desejada da organização, 

incluindo sua visão, missão, objetivos, história, cultura, diretrizes de negócios, políticas, 
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pessoas, ativos, capacidades, valores, a noção de um papel positivo de cidadania, e assim por 

diante, para ser determinada, estabelecida e construída na mente dos clientes e de outros 

stakeholders (Aaker, 2004; Harris & Chernatony, 2001; Knox & Bickerton, 2003; Otubanjo, 

Abimbola, & Amujo, 2010), dando uma personalidade para cada organização (Davies & 

Chun, 2002) e criando um posicionamento único na expressão dos valores e essência da 

empresa (Hatch & Schultz, 2003; Knox & Bickerton, 2003; Urde, 2003, 2009). Vale destacar 

que o posicionamento corporativo, formalmente e intencionalmente comunicado, providencia 

um meio pelo qual a organização pode conceber, de forma eficaz, sua personalidade e 

identidade (Otubanjo et al., 2010; Urde, 2003, 2009), baseadas na sua relevância, veracidade e 

singularidade (Otubanjo et al., 2010; van Riel & Balmer, 1997; van Riel & Fombrun, 2007), 

transmitidas pelas mensagens, símbolos, interações e comportamentos. Dessa maneira, 

comunica aos stakeholders quem é a empresa, o que faz, a que veio, para onde está indo e 

qual sua motivação (Otubanjo et al., 2010). A forma como a organização apresenta sua 

missão, valores e modelo de negócio tangibiliza seu posicionamento projetado, constituindo 

uma das lentes de análise aplicadas neste estudo. 
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3. APRESENTAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO: O MOVIMENTO B CORP 

O Movimento B Corp nasceu nos Estados Unidos em 2007, com o objetivo de estimular 

a criação de um tipo diferente de organização que privilegie a criação do valor compartilhado. 

O movimento foi expandido globalmente, por meio de parceria com organizações regionais e 

locais, para mais de 35 países (B-Lab, 2015). 

O Movimento B atua em três frentes principais (Abramovay, Correa, Gatica, & Hoof, 

2013; Comini, Fidelholc, & Rodrigues, 2014; Wilburn & Wilburn, 2014): 1. Legislação na 

criação de um novo formato de empresas com alto padrão de propósito, prestação de contas 

de transparência na geração de valor compartilhado (Benefit Corporations) nos Estados 

Unidos; 2. Certificação de empresas para estabelecer padrões comuns e distinguir empresas 

comprometidas com a responsabilidade socioambiental, daquelas que utilizam o tema apenas 

como mecanismo de promoção de marketing (Certificação B Corporation ou B Corp) e criar 

uma comunidade de “empresas do bem”. São empresas certificadas que mantém o foco na 

geração do lucro, mas buscam também gerar impactos sociais mensuráveis e verificáveis por 

meio de avaliação de impacto (B-Impact Assessment); 3. Investimento de Impacto, por meio 

de informações sobre as avaliações de impacto e performance socioambiental (B-Analytics) 

que estimulem um mercado de capitais apropriado, culminando no GIIRS (Global Impact 

Investing Rating System).  

Dessa forma, pode ser entendido como um novo modelo de negócio que busca mudar o 

foco da atividade empresarial para um “double bottom line”: o lucro e benefício social – 

presumindo que o ambiental seja parte do social nesta abordagem (Wilburn & Wilburn, 

2014). Para isso, está fornecendo estrutura para organizações sem fins lucrativos que desejam 

crescer (incorporando atividades econômicas com fins lucrativos, mesmo sem distribuição de 

dividendos), para empresas lucrativas que desejam ser socialmente responsáveis e para as 

pessoas que desejam investir em empresas com um compromisso com a responsabilidade 

social corporativa e sustentabilidade (Wilburn & Wilburn, 2014). 

O ponto inicial do movimento foi a criação da B-Lab, organização sem fins lucrativos 

norte-americana, cuja missão é usar os modelos e força de negócios para resolver problemas 

socioambientais (B-Lab, 2015; Brakman Reiser, 2009; Wilburn & Wilburn, 2014). Com 

matriz na Pensilvânia e escritórios em New York, San Francisco e Colorado. Sua criação 

esteve fortemente ligada à proposta de viabilização de um novo modelo legal de organização, 

a Benefit Corporation, que inclui os interesses coletivos sob a lei tradicional de fins lucrativos 

(Comini et al., 2014; Reiser, 2010). A iniciativa se alinha a outros movimentos nos Estados 

Unidos que buscam a viabilização de modelos híbridos de organização que dilua as fronteiras 
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entre fins lucrativos e sem fins lucrativos, tais como a L3C (low-profit limited liability 

company) e CIC (community interest company) (Reiser, 2010). Em abril de 2010, o estado de 

Maryland foi o primeiro a assinar a legislação de Benefit Corporation (Comini et al., 2014). 

Em novembro de 2014, a lei permitindo este modelo legal de empresa já estava aprovada em 

27 estados americanos, com esforços para implementação futura em mais 14 estados (B-Lab, 

2015). 

Na América Latina, o Sistema B, fundado em 2012 no Chile, é o parceiro oficial do B-

Lab para a condução das três frentes (Sistema B, 2014), com especial foco no processo de 

avaliação pela certificação B Corp. No Brasil, o movimento foi oficialmente lançado em 

outubro de 2013 pelo Sistema B, com atuação ainda na Colômbia e Argentina.  

A criação do movimento na região é atribuída aos empreendedores sociais Maria Emília 

Correa, da Colômbia, Pedro Tarak, da Argentina, Gonzalo Muñoz e Juan Pablo Larenas, 

ambos do Chile. São empreendedores que já tinham essa proposta, uma vez que todos são 

ligados a negócios sociais em seus países. Eles procuraram o B-Lab proativamente a fim de 

estudar alternativas sobre como ampliar o movimento, inicialmente, para seus países, mas já 

de forma organizada regionalmente. O formato de parcerias internacionais surgiu dessa 

negociação, inclusive a opção por formatos regionais. 

O Movimento chegou ao Brasil pelos empreendedores do CDI LAN, Rodrigo Baggio e 

Marcel Fukuyama, figuras reconhecidas no campo de negócios sociais no Brasil. Marcel é um 

dos líderes no país do movimento e membro do Conselho do Sistema B Brasil, ao lado dos 

fundadores da organização na América Latina. O Sistema B no Brasil ficou incubado pelo 

CDI por cerca de três anos, que ficou responsável por sua composição legal e emissão de 

notas no inicio da operação. Em 2016, o Sistema B tornou-se formalmente uma organização 

independente (Sistema B, 2016) no formato de Organização da Sociedade Civil (OSCIP). 

 
Figura 14: Organizações vinculadas (atores diretos) ao Movimento B Corp no Brasil 

Fonte: Elaborado pela autora 
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O Sistema B auxilia na certificação de empresas da América do Sul, mas a certificação é 

concedida pela B-Lab (Comini et al., 2014). Em 2014, a certificação ganhou ainda mais 

visibilidade ao ser adotado como sistema de avaliação do Prêmio IstoÉ Empresas Mais 

Conscientes, concedido pela revista da Editora Três para empresas de pequeno, médio e 

grande porte (IstoÉ, 2014). 

É importante destacar que uma certificação, seja qual for o tema, é uma das formas de 

identificar e diferenciar as organizações nos mais diferentes aspectos. O aumento da pressão e 

da demanda de consumidores e stakeholders em relação às práticas das empresas levaram às 

organizações a buscarem adotar em seus posicionamentos e comunicações uma postura mais 

voltada para a sustentabilidade, a partir do desenvolvimento de uma identidade corporativa 

associada à ética ambiental e práticas socialmente e ambientalmente responsáveis (Akatu, 

2012; Campos, Palma, Neutzling, Zucatto, & Slongo, 2013). Nesse sentido, mais do que 

mecanismos de autodeclaração, que podem muitas vezes confundir ou gerar desconfiança, os 

selos e certificações concedidas por organizações terceiras oferecem informações 

reconhecidas e respeitadas, garantindo, em teoria, a idoneidade pela sua independência em 

relação aos interesses da indústria (Campos et al., 2013; Hamza & Dalmarco, 2012). 

A frente de certificação BCorp atua com o objetivo de promover a autorregulação, bem 

como incentivar o uso consciente de mecanismos de mercado para aproximar objetivos 

sociais e econômicos. O processo, apresentado na Figura 15, busca identificar e promover um 

alto padrão de prestação de contas, transparência e performance (B-Lab, 2015).  

 
Figura 15: Processo de Certificação B Corporation 

Fonte: Comini et al. (2014) 

 

O mesmo processo é utilizado como forma de analisar negócios com impacto social 

para direcionamento de capital para empreendimentos sociais (Doeringer, 2009). Possibilita 
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que as organizações certificadas não apenas declarem suas intenções de serem empresas éticas 

e que produzem o bem e o lucro ao mesmo tempo, mas que também apresente uma prova, 

uma evidência deste comprometimento por meio da avaliação por uma organização 

certificadora independente (Wilburn & Wilburn, 2014). Afirmam, por meio da “Declaração 

de Independência” que almejam criar um novo setor da economia que utiliza o poder da 

iniciativa privada para criar o benefício público (B-Lab, 2015; Wilburn & Wilburn, 2014).  

Vale destacar a diferença entre um selo e uma certificação. A certificação presume um 

processo de avaliação baseado na conformidade de critérios pré-determinados sobre o tópico 

que está sendo certificado (Campos et al., 2013), por exemplo, qualidade e padronização, no 

caso da ISO (Cajazeira & Barbieri, 2007; Hamza & Dalmarco, 2012); origem e ausência do 

uso de defensivos agrícolas da produção agrícola, no caso do selo orgânico (Dalmarco, Aoqui, 

Rodrigues, & Marinho, 2014); ou a origem da madeira a partir do manejo sustentável, como o 

FSC e o Cerflor. As certificações pressupõem que padrões foram atingidos e comprovados. 

Tais padrões não apenas contribuem para aumentar níveis segurança, qualidade e 

desempenho, mas também ajudam a alinhar práticas ao redor do mundo de maneira mais 

comparável, por meio da disseminação de conhecimento, promoção da inovação e facilitação 

de comércio (Cajazeira & Barbieri, 2007). “A certificação é um dos instrumentos de 

autocontrole da gestão socioambiental privada, dentro das diretrizes de um desenvolvimento 

sustentável” (Bufoni, Muniz, & Ferreira, 2009, p. 24). Já os selos podem se concedidos sem o 

processo de avaliação, como forma da organização manifestar que apoia uma causa, por 

exemplo, a valorização da infância com o selo Abrinq (Dalmarco et al., 2014). A certificação 

confere maior credibilidade, pois assume que o tema certificado passou por uma avaliação 

rigorosa, tornando-se um elemento tangível de diferenciação. No caso de temas voltados ao 

papel social e ambiental das organizações, traz consistência ao discurso, distanciando-se de 

práticas de greenwashing (Campos et al., 2013; Dalmarco et al., 2014; Voltolini, 2010). 

Para que uma empresa seja certificada como B, ela deve conseguir uma pontuação 

mínima de 80, num total de 200 pontos, na avaliação de impacto, o B-Impact Assessment 

(BIA) desenvolvida pela B-Lab. O BIA é uma ferramenta gratuita para avaliar a performance 

corporativa, social e ambiental das empresas, que é base tanto para a avaliação da certificação 

quanto para as informações para investimento de impacto. O formulário de avaliação de 

impacto leva em conta suas práticas empresariais e cadeia de valor no geral, com foco mais 

interno em relação à governança e aos funcionários, e com foco mais externo nos impactos na 

comunidade e no meio ambiente, conforme descrito na Tabela 6. O BIA é revisado a cada 

dois anos, com o apoio de um comitê internacional com representantes ligados. A partir de 
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meados de 2015 uma nova dimensão voltada aos clientes começou a ser divulgada. Porém, 

nem todas as empresas são avaliadas em todas as dimensões, pois depende no modelo de 

negócio. O formulário é adaptado conforme algumas perguntas de qualificação da empresa. 

 

Tabela 6 

Visão geral do conteúdo do B-Impact Assessment (BIA) 

Governança Funcionários Comunidade Meio Ambiente Clientes 

Avalia a 

distribuição do 

poder de tomada 

de decisões na 

empresa, controles 

internos, prestação 

de contas, 

atendimento ao 

cliente. 

Inclui questões 

sobre Missão e 

Engajamento, 

Governança, 

Anticorrupção e 

Transparência. 

Avalia conforme nível 

e grupos, como líderes, 

integral ou meio 

período. Abrangência e 

equidade. 

Engloba questões 

sobre salários, 

benefícios, 

treinamento, direito de 

propriedade, ambiente 

de trabalho, 

comunicação, direitos 

humanos, políticas de 

trabalho, saúde 

ocupacional e 

segurança. 

Avalia 

relacionamentos com 

fornecedores, ONGs, 

governo, academia, 

comunidade, entre 

outros. 

São questões 

referentes a métricas 

de comunidade, 

fornecedores e 

distribuidores, 

envolvimento local, 

diversidade, criação 

de empregos, 

engajamento cívico e 

doações. 

Avalia as 

instalações e gestão 

dos impactos de 

sua atividade, como 

resíduos, uso de 

água e energia, 

características da 

construção, etc. 

As perguntas 

abordam 

instalações/plantas, 

entradas, saídas, 

transporte, 

distribuição e 

fornecedores. 

Avalia o impacto 

nos clientes. Foca 

na avaliação da 

oferta de produtos 

e serviços que 

promovem 

benefício público 

e comunidades 

desamparadas. As 

questões buscam 

averiguar se a 

oferta resolve 

algum problema 

social ou 

ambiental. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Conforme o B-Lab, no relatório anual de 2012, as empresas certificadas apresentam 

uma performance 25% superior em todas as 200 métricas utilizadas no BIA. Ainda segundo o 

relatório, as B Corps são, em comparação com outros negócios sustentáveis que também 

usaram o BIA para métricas: 68% mais propensas a doar pelo menos 10% dos lucros para 

caridade; 47% mais propensas a usar energia renovável; 18% mais propensas a usar 

fornecedores de comunidades de baixa renda; 55% mais propensas a cobrir, pelo menos, 

alguns custos de seguro de saúde para os trabalhadores; 45% mais propensas a dar bônus aos 

membros não executivos; 28% mais propensas a ter mulheres e minorias na gestão; 4 vezes 

mais propensas a oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional pagas; e 2,5 vezes 

mais propensas a fornecer aos funcionários, pelo menos, 20 horas folga remunerada por ano 

para ação voluntária dos empregados na comunidade (B-Lab, 2012; Wilburn & Wilburn, 

2014). Nota-se que as empresas certificadas têm um forte embasamento de sua atuação pelo 

objetivo social, sendo o lucro um meio para atingir seu propósito social (Stubbs, 2015). 

Para garantir o “selo” BCorp, a organização também deve voluntariamente impor-se o 

requisito de buscar o benefício público, mesmo que à custa da maximização do lucro, assim 

como a preparação de relatórios anuais que comprovem a atuação ativa para o alcance dos 

objetivos sociais propostos (Acello, 2014). Ao conquistar a certificação BCorp, a empresa se 



78 

 

beneficia principalmente do ponto de vista ideológico. Também obtém vantagens como a 

visibilidade de mercado que vem sido conquistada pelo movimento, atração de consumidores 

e investidores com este propósito, assim como fazer parte da rede de negócios voltada ao 

Movimento B (Acello, 2014; Comini et al., 2014). A certificação da empresa não exclui a 

certificação dos produtos. Mesmo que uma empresa seja certificada B, ela pode certificar cada 

um de seus produtos, de forma que o consumidor tenha a garantia de que eles também são 

produzidos de modo sustentável (Comini et al., 2014).  

Vale destacar a diferença entre as Benefit Corporations, tipo jurídico administrado pelos 

governos dos Estados Unidos, e as B Corporations, certificação concedida pela B-Lab 

(Abramovay et al., 2013; B-Lab, 2015; Comini et al., 2014; Wilburn & Wilburn, 2014). Uma 

Benefit Corporation não precisa ser certificada como B Corporation. Qualquer tipo de 

organização pode, desde que atenda aos critérios, obter a certificação. A certificação não 

confere status legal. Ambas devem cumprir altos padrões de prestação de contas e 

transparência, e consideram os efeitos de suas decisões não apenas nos interesses dos 

acionistas, mas de todos os stakeholders. 

As Benefit Corporations são obrigadas a publicar relatórios anuais, incluindo uma 

avaliação do desempenho social e ambiental global conforme as regras de uma organização 

terceira (Benefit Corp, 2015). O B-Lab, por meio do BIA, com ou sem a certificação é uma 

das fontes dos padrões possíveis. Outras fontes disponíveis são (Wilburn & Wilburn, 2014): a 

Global Reporting Initiative (GRI), organização que fornece uma estrutura abrangente de 

relatórios de sustentabilidade abrangente, a Organização Internacional de Normalização (ISO) 

criou o padrão ISO 2600 para facilitar a responsabilidade social em operações de negócios; o 

Underwriters Laboratories, que tem um programa abrangente de sustentabilidade no nível 

organizacional construído a partir de normas passíveis de verificação de terceiros, tais como 

UL 880; a Food Alliance e the Sustainable Agriculture Network (SAN), pois eles fornecem 

certificações para práticas agrícolas sustentáveis; ou a Seal Green Business, que certifica 

produtos e serviços que atendam aos mais altos padrões de qualidade e desempenho 

ambiental; e, ainda, a People 4 Earth, que fornece um quadro de Sustentabilidade 

Contabilidade e Sistema de Gestão de produtos e serviços. 

Como forma de garantir os objetivos dessa constituição legal, tanto a Benefit 

Corporation quanto a B Corp devem alterar seus documentos formais e legais, incluindo de 

forma a orientar dirigentes e gestores a considerarem os interesses de empregados, 

fornecedores, clientes, comunidade e sociedade em geral (Reiser, 2009), no mesmo patamar 

da maximização do retorno ao acionista. Seja pela certificação, seja pelo modelo legal, esse é 
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um dos pontos chave do movimento, em função da proteção da missão e sua formalização por 

meio do estatuto legal de constituição da organização. Sua proposta de criação de valor social 

no mesmo patamar do lucro, que sustentará sua tese de mudança, se materializa nesta 

alteração legal. Uma das evidências desse posicionamento encontra-se nos próprios perfis das 

empresas certificadas disponíveis no site mundial do movimento. Há um campo específico de 

conteúdo para que cada empresa declare a mudança almejada (“the change we seek”) na 

apresentação de seu modelo de negócio (B-Lab, 2015). 

No Brasil, os documentos legais de constituição da organização certificada BCorp deve 

receber a inclusão duas cláusulas específicas. Trata-se do Estatuto Social, no caso de 

sociedades em ações e entidades sem fins lucrativos, ou do Contrato Social, utilizado pelas 

demais sociedades, segundo a lei 10406/2002, que instituiu o novo Código Civil. As cláusulas 

do contrato social identificam a empresa, sua qualificação, tipo jurídico, denominação, 

localização, objeto social, etc. Seu conteúdo disciplina o relacionamento interno e externo da 

organização, atribuindo identidade ao empreendimento. A inclusão dessas cláusulas que 

configuram a busca do valor compartilhado, além de seu caráter simbólico, representam as 

obrigações legais da companhia, registradas e disponíveis publicamente nas Juntas 

Comerciais dos estados brasileiros, formalizando legalmente o caráter híbrido da empresa na 

aproximação dos objetivos sociais aos financeiros. 

É interessante notar que alguns dos poucos estudos já publicados pelo tema buscam 

explicar o que é a B Corp (Comini et al., 2014; Wilburn & Wilburn, 2014), embora algumas 

vezes apresentam Benefit Corporations e B Corps sem a devida distinção (André, 2012). 

Alguns estudos ainda colocam o movimento dentro do contexto de responsabilidade social 

corporativa, como “um grupo de empresas sociais com alto nível de compromisso com a 

manutenção de um equilíbrio entre lucro e responsabilidade social corporativa” (Chen & 

Kelly, 2015, p. 102). Podem representar “uma nova forma de organização dedicada a 

legitimar o exercício da responsabilidade social empresarial” (André, 2012, p 110), sendo a 

figura jurídica da benefit corporation a representação de um novo setor organizacional cinza, 

em inglês gray sector organization (GSO) e uma forma de implementar estratégias de RSC.  

Os argumentos favoráveis para a adoção de selos e certificações se concentram na 

atratividade de consumidores, podendo inclusive ser incluído na embalagem de produtos ou 

na divulgação de produtos e serviços como elemento de diferenciação. (Campos et al., 2013; 

Hamza & Dalmarco, 2012). Dessa forma, auxiliam os consumidores na escolha de compra 

com maior responsabilidade e compromisso social e ambiental, sendo considerada também 

uma forma de fortalecer as redes de relacionamento entre produtores, comerciantes e 
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consumidores (Ortigoza & Cortez, 2009). Da mesma forma, está aderente ao posicionamento 

corporativo, se levarmos em conta a perspectiva de relações com stakeholders e da busca pela 

construção de uma reputação positiva no nível da organização (Bufoni et al., 2009; Campos et 

al., 2013). A depender do segmento, muitas vezes obter o selo é uma condição de atuação, 

uma maneira de declarar que a organização está aderente aos padrões estabelecidos para 

aquela indústria ou setor (Unruh & Ettenson, 2010). Em outros casos, especialmente os 

pioneiros a estabelecer ou adotar determinados padrões, torna-se um elemento de 

diferenciação (Campos et al., 2013; Unruh & Ettenson, 2010). Além disso, promovem um 

processo de reflexão e melhoria interna (Bufoni et al., 2009). 

No âmbito das praticas organizacionais para responsabilidade social e sustentabilidade, 

apesar dos parâmetros estabelecidos pelo GRI – Global Report Initiative ou Indicadores Ethos 

(Global Reporting Initiative, 2014; Hamza & Dalmarco, 2012; Instituto Ethos, 2007), o 

processo é de autodeclaração. A iniciativa de criação da ISO 26000 com diretrizes para a 

responsabilidade social também foi um importante movimento de padronização e 

diferenciação de práticas que levassem em conta os impactos da gestão empresarial na 

sociedade (Cajazeira & Barbieri, 2007). Nesse sentido, a certificação BCorp desponta como 

diferenciada entre as demais certificações sustentáveis, normalmente voltadas a produtos, 

serviços ou processos de gestão. O reconhecimento da atuação em prol de impactos positivos 

na sociedade atinge outro patamar ao envolver a organização como um todo e demandar 

alterações nos documentos legais. 

Se as organizações B, tanto benefit corporations quanto certificadas B Corp, vão além 

da RSC e se realmente representam um novo tipo organizacional, ou seja, um modelo de 

organização híbrida, são questionamentos centrais que permeiam a discussão do recente 

fenômeno (Bilgili, Worrell, Ellstrand, & Johnson, 2015; Stubbs, 2015). A certificação fornece 

um mecanismo de identificação para empresas e empreendedores que defendem a 

incorporação do valor socioambiental como parte do objetivo da atividade empresarial e que 

compartilham de valores semelhantes de filosofia de negócios (Stubbs, 2015). No entanto, 

representa maior fragilidade para ser considerada a legitimação de uma nova forma 

organizacional híbrida, que realmente proteja a dualidade na missão (Bilgili et al., 2015). 
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4. MÉTODO 

A definição dos procedimentos metodológicos a serem aplicados em uma pesquisa de 

cunho científico é crucial para a construção do conhecimento sobre determinado tema e 

fenômeno. Há diversos métodos que podem ser utilizados para realizar uma pesquisa e sua 

escolha depende do que se deseja atingir, uma vez que cada método fornecerá uma 

perspectiva diferente do mundo social (Selltiz, Jahoda, Deutsch, & Cook, 1967). Dessa forma, 

a definição do método de pesquisa a ser aplicado é profundamente influenciada pela 

perspectiva e paradigma adotado para a construção do conhecimento (Gephart, 1999) 

Ao adotar uma visão da realidade como construção social, altamente influenciada pelo 

contexto e os padrões de significados atribuídos pelos membros de determinado fenômeno 

(Berger & Luckmann, 1976; Gephart, 1999; Pettigrew, 1985), a presente pesquisa se 

apresenta, então, como interpretativista-construtivista, pois busca descrever os significados a 

partir do entendimento e definições da situação (Diniz, Petrini, Barbosa, Christopoulos, & 

Santos, 2006; Gephart, 1999; Guba & Lincoln, 1994). Pretende produzir explorações 

refinadas do caminho pelo qual uma determinada realidade social foi construída (Pozzebon, 

Rodriguez, & Petrini, 2014) e como os membros de determinado grupo apreendem, entendem 

e constroem sentido (Gephart, 1999). Neste caso, compreender esta realidade social particular 

buscando padrões de significados por meio dos atores do próprio movimento. A definição do 

paradigma adotado permite posicionar a pesquisa, e a orientação da pesquisadora em 

formação, de forma clara, bem como defender o valor do trabalho (Pozzebon et al., 2014). 

O presente trabalho caracteriza-se, ainda, como um estudo exploratório-descritivo, pois 

pretende conhecer mais sobre esse movimento emergente e como ele pode representar uma 

proposta de mudança de paradigma de negócios. O Movimento B ainda é um tema pouco 

explorado na literatura acadêmica e empresarial e justifica esta abordagem em virtude da 

necessidade de aprofundamento do conhecimento de um determinado fenômeno social 

(Selltiz et al., 1967). O caráter descritivo confere ao estudo a finalidade de descrever 

características de um determinado fenômeno, levantar opiniões e percepções de uma 

determinada população acerca de um fato, situação ou fenômeno, ou mesmo descobrir 

associações entre as variáveis que constituem o problema estudado (Gil, 1999).  

Essa caracterização está em linha com o objetivo da pesquisa de abordagem 

interpretativista-construtivista de compreender e reconstruir determinada realidade social 

tendo como base as construções anteriores das pessoas, incluindo o pesquisador, em uma 

postura relativista e intersubjetivista, ao assumir a criação do conhecimento na interação entre 

o investigador e seus respondentes (Gephart, 1999; Guba & Lincoln, 1994).  
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Para entender o movimento e identificar seus elementos, de contexto interno e externo, 

é fundamental obter uma visão completa e mais aprofundada sobre seus significados. Nesse 

sentido, a pesquisa qualitativa se mostra completamente aderente aos objetivos, pois 

buscamos uma proximidade em relação ao objeto estudado de forma a entender os elementos 

contextuais e suas inter-relações com mais profundidade (Maanen, 1979). O presente estudo 

tem como objetivo de natureza teórica analisar e explicar o fenômeno em questão, a partir do 

entendimento profundo e construção de sentido das interações sociais, partindo da premissa 

interpretativa-construtivista de que o entendimento tem origem no significado fundamentado 

nas experiências contextualizadas a partir do ponto de vista dos atores (Pozzebon et al., 2014). 

Busca contribuir para o desenvolvimento de teoria, analisando o fenômeno pelas frentes 

teóricas mapeadas, enraizadas em pressupostos ideológicos (Alvesson & Sandberg, 2011) de 

uma nova proposição da maneira de se fazer negócios.  

Para responder a pergunta de pesquisa – Se e como as Empresas B constituem um 

modelo de hibridismo organizacional – a compreensão mais aprofundada do movimento como 

um todo, do processo de certificação, dos atores envolvidos e do perfil das empresas 

certificadas torna-se a base para a estruturação da pesquisa como um todo. Dessa forma, 

envolve uma abordagem multimétodos de coleta e análise dos dados, de forma a 

complementar diferentes perspectivas de entendimento do movimento (Maanen, 1979), bem 

como uma visão por processo, buscando entender a complexidade das relações que marcam o 

movimento pela perspectiva da empresa certificada (Langley, 1999). 

O estudo foi conduzido em duas etapas, envolvendo a triangulação de diferentes fontes 

de dados e métodos (Vergara, 2012), usando como fonte de dados tantos entrevistas com estes 

atores quanto comunicações realizadas por eles. O método de codificação segue preceitos 

inspirados na proposta realizada por Strauss & Corbin (2008) e Spradley (1979) como 

técnicas de ordenação conceitual e metodológica, porém, sem a intenção de gerar teorias 

(Bandeira-de-Mello & Cunha, 2003). A análise foi orientada pelas lentes conceituais 

selecionadas a partir da combinação das dimensões mapeadas na revisão teórica, com 

destaque para o emergente conceito de organizações hibridas. Ou seja, apenas foram 

selecionados os procedimentos de codificação propostos pela grounded theory “como um 

método robusto que proporciona, se bem aplicado, o rigorismo metodológico tão perseguido 

pelos avaliadores de pesquisa qualitativa” (Bandeira-de-Mello & Cunha, 2003, p. 17). É 

importante reforçar o caráter indutivo-dedutivo da pesquisa, na qual há o intuito de avaliar a 

aproximação de conceitos já existentes, ao mesmo tempo em que trabalha com os achados do 

campo de forma mais aberta (Baker & Edwards, 2012). 
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A primeira etapa – Retrato do Movimento B Corp buscou entender o movimento a 

partir da percepção dos stakeholders do movimento, isto é, os atores envolvidos, no Brasil, 

país da pesquisa, e Estados Unidos, país de origem do movimento. Teve como objetivos 

específicos: (1) identificar e descrever os atores envolvidos no Movimento B Corp; (2) 

identificar os motivadores que levam as empresas a buscar a certificação; (3) analisar as 

vantagens e desvantagens da certificação sob o ponto de vista da empresa certificada; (4) 

compreender a relação entre o propósito do movimento e as empresas certificadas. Para tanto, 

envolveu um conjunto de 12 entrevistas qualitativas com diferentes atores ligados ao 

movimento: representantes do movimento, líderes de empresas certificadas, líderes-

fundadores de empresas com potencial de certificação, formadores de opinião e investidores. 

Semelhante estudo foi realizado na Austrália, envolvendo gestores de empresas 

certificadas no país (Stubbs, 2015). Ao incluir outros atores, busca-se ampliar a compreensão 

sobre os significados atribuídos ao movimento e à certificação. Para tanto, a definição dos 

entrevistados foi realizada a fim de contrapor e percepção externa (imagem) de stakeholders 

do movimento e a percepção interna (identidade projetada) de representantes das organizações 

que representam o movimento. Como mostra a Figura 16 foram 12 entrevistados, incluindo: 

 Movimento B Corp: representantes do Sistema B (1) e do B-Lab (2) 

 Empresas certificadas: fundadores e/ou gestores de empresas brasileiras certificadas 

no Brasil (3) e nos Estados Unidos (3) 

 Empresas potenciais (Prospects para certificação): gestores de empresa com 

potencial de certificação no Brasil (2) 

 Formadores de opinião: Acadêmico brasileiro que estuda o movimento (1).  

 
Figura 16: Mapa das entrevistas realizadas 

Fonte: elaborado pela autora 
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A seleção das primeiras entrevistas levou em consideração a conveniência e 

proximidade de relacionamento da autora, a fim de testar o roteiro de investigação e explorar 

as potencialidades do tema. Após primeira rodada, foram contatadas pessoas ligadas ao 

movimento fora da rede de relacionamento da autora, buscando a melhor composição frente 

aos objetivos de pesquisa. O contato contou com a indicação e networking para o contato com 

novos entrevistados. As fontes também foram complementadas com estudos de dados 

secundários realizados anteriormente pela autora, envolvendo os websites do movimento 

global (www.bcorporation.net) e sul-americano (www.sistemab.org), relatórios anuais do 

movimento, matérias veiculadas na imprensa e websites de empresas certificadas. 

A partir do conhecimento prévio sobre o tema, foram elaborados roteiros 

semiestruturados de entrevistas com o foco no mapeamento sobre o movimento, pontos fortes 

e fracos, potenciais e riscos, a partir da percepção de atores envolvidos direta ou 

indiretamente com o movimento. As entrevistas foram conduzidas utilizando-se de diretrizes 

comumente adotadas na entrevista etnográfica (Spradley, 1979), baseada na linguagem e 

conteúdo dos informantes, buscando compreender seu contexto e significado. Foram 

utilizados predominantemente questionamentos abertos e busca por exemplos descritivos.  

A importância da visibilidade da causa de um novo modelo de negócios foi o principal 

elemento de rapport e engajamento dos entrevistados durante o processo. No caso das 

empresas, certificadas e potenciais, parte da entrevista foi também dedicada ao entendimento 

da empresa e da proposta de valor, a fim de detectar a conexão organizacional com a 

proposição do movimento. Com os demais entrevistados, foi explorada a conexão inicial com 

o movimento para o entendimento dos mecanismos de atração dessas pessoas à proposta. 

Todas as entrevistas foram gravadas, com a autorização verbal dos entrevistados no início do 

encontro, e transcritas, exceto uma empresa potencial que não teve a gravação realizada em 

virtude de problemas técnicos, totalizando cerca de 11,5 horas de entrevistas. 

O processo de codificação das entrevistas buscou levar em conta os significados 

encontrados no campo para entender e retratar a partir de dois eixos principais: o movimento 

como um todo e a certificação das empresas. A fim de manter a abertura e atenção à 

compreensão dos principais fatores que delineiam o movimento per se, foi adotada a 

codificação aberta como primeira etapa de microanálise dos dados (Strauss & Corbin, 2008), 

realizada de forma livre, incluindo codificações in vivo, a fim de entender o conjunto dos 

dados obtidos, bem como estabelecer as categorias e domínios de análise obtidos a partir da 

interpretação dos dados. Foram produzidos inicialmente mais de 250 códigos, utilizando o 

software Atlas.ti. Após um processo de revisão e leitura, estes códigos foram reduzidos para 
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150, que foram renomeados e agrupados conforme a análise de domínios e suas relações 

semânticas (Spradley, 1979). Esta constituiu a segunda etapa de codificação axial ao agrupar 

os códigos obtidos em categorias mais relevantes e agrupadas por meio de conexões entre elas 

(Strauss & Corbin, 2008), como mostra a Tabela 7. 

 

Tabela 7 

Categorias usadas no Mapa de Codificação Axial da Etapa A 

Categorias de Codificação 

CERTIFICAÇÃO 

   DESMOTIVADORES 

   MOTIVADORES 

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

   BENEFÍCIOS 

   CUSTOS 

   MUDANÇAS 

SELO 

   DESVANTAGENS 

   VANTAGENS 

SIGNIFICADO DA CERTIFICAÇÃO 

TEMA DA CERTIFICAÇÃO 

COMO CONHECEU A CERTIFICAÇÃO-MOVIMENTO 

CONCEITO EMPRESA 

CONCORRÊNCIA 

DESAFIOS 

LEGISLAÇÃO 

PROPÓSITO 

SOBRE A EMPRESA CERTIFICADA 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Nvivo 

 

As entrevistas foram novamente codificadas, desta vez no software NVivo, por escolha 

pessoal da pesquisadora, a fim de possibilitar o aprofundamento dos dados e suas relações. 

Esta etapa buscou integrar e refinar as relações entre os dados obtidos na primeira fase de 

codificação aberta e produzir uma visão processual dos atores envolvidos no movimento 

(Langley, 1999; Strauss & Corbin, 2008). As categorias levam em conta dois eixos principais, 

conforme o conjunto de significados obtidos nas entrevistas: o movimento como um todo e a 

certificação das empresas, estabelecendo os pontos de convergência entre os dois eixos. 

Por fim, a terceira fase de codificação seletiva buscou analisar os dados à luz do modelo 

e desafios de organizações híbridas (Battilana & Lee, 2014; Battilana et al., 2012), continuum 

de negócios sociais (Comini et al., 2012) e orientação à missão social (Alter, 2006, 2007). 
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A segunda etapa – Retrato das Empresas B Certificadas no Brasil busca conhecer o 

movimento por meio de dados secundários das empresas certificadas. O conteúdo estudado 

engloba as informações disponibilizadas pelas empresas B Corps no Brasil em seus websites 

na internet e no perfil da empresa disponível na Comunidade B no site global e no site 

regional do Sistema B. É importante destacar que, por opção da autora, os trechos em 

destaque serão mantidos no original, seja na língua inglesa seja na língua portuguesa, para 

preservar o discurso original adotado pelas empresas em suas comunicações. Os conteúdos, 

coletados entre os dias 07 e 15 de junho de 2016, referem-se a: 

 no site www.bcorporation.net: (1) perfil geral da empresa; (2) tese de mudança (“the 

change we seek”); (3) índices nas categorias avaliadas pela certificação bcorp 

(governança, funcionários, comunidade, meio ambiente e clientes); (4) ano de 

certificação; (5) setor de atuação declarado; (6) cidade-sede; (7) destaques; 

 no site www.sistemab.org: (8) perfil geral da empresa (português ou espanhol); 

 no site da empresa: (9) missão; (10) perfil; (11) breve descrição produtos e serviços; 

(12) visão (declarada); (13) presença do selo b corp; (14) informações relativas à 

certificação bcorp; (15) impacto (se declarado); (16) outras informações pertinentes. 

Como as informações do site global eram fundamentais para a análise proposta, foram 

incluídas no estudo apenas as empresas cujos perfis estavam disponíveis no site global 

www.bcorporation.net. No período de coleta das informações, em junho de 2016, eram no 

total 53 empresas certificadas no Brasil de acordo com o site do Sistema B. No entanto, como 

mostra a Tabela 8, apenas 45 tinham seu perfil divulgado no site global. Do grupo analisado, 

31 empresas também tinham o perfil descrito no Sistema B, sendo destas duas empresas com 

o perfil em espanhol e outras 14 não tinham o perfil disponível no site regional. 

A primeira etapa de codificação foi justamente uma análise descritiva do grupo de 

empresas analisadas em relação à localização, ano de certificação e indicadores da avaliação 

BIA. Não há uma padronização na definição do setor de atuação de cada empresa no perfil B 

Corp, portanto, com base na apresentação dos produtos e serviços, as empresas foram 

classificadas pela pesquisadora quanto ao setor de atuação geral e específico, e também o 

público-alvo. Não há informação sobre o porte da empresa ou quantidade de funcionários. 

A análise também foi realizada por meio de codificação com base na abordagem de 

Strauss & Corbin (2008), aproximando a codificação seletiva da análise por temas (Spradley, 

1979), atribuindo categorias preestabelecidas em grade fechada conforme a análise do núcleo 

de sentido do material coletado por empresa (Vergara, 2012). Ou seja, as informações 

coletadas foram organizadas e recortadas a partir do tema central do conteúdo e categorizadas 

http://www.bcorporation.net/
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para análise temática em grade fechada, identificando no material as categorias estabelecidas 

(Spradley, 1979; Vergara, 2012). A técnica foi escolhida, pois o objetivo é identificar 

características da comunicação do posicionamento dessas empresas a partir de conteúdo, 

como uma leitura panorâmica do movimento no país. 

 

Tabela 8 

 Relação das Empresas B Certificadas no Brasil 

Empresas B Certificadas com perfil no site 

global (B Corp) e regional (Sistema B) 

 

Empresas B Certificadas com perfil 

apenas no site global (B Corp) 

1 4YOU2 

 

32 Araruna Filmes 

2 99 jobs 

 

33 Baluarte Cultura 

3 Abramar Urbanismo Social 

 

34 Carioteca 

4 Aoka Innovation Labs 

 

35 Casa do Futuro 

5 Asta Corp Produtos Sustentáveis 

 

36 Cause 

6 Avante 

 

37 CIS 

7 Combio Energia 

 

38 Courrieros 

8 Conexão Cultural 

 

39 Criando consultoria 

9 Ecoservice 

 

40 Din4mo 

10 Feiticos Aromáticos 

 

41 Fazenda Mãe d' Água 

11 Geekie 

 

42 Já Entendi 

12 Grupo Gaia 

 

43 Policlínica Granato 

13 Grupo Unite 

 

44 Quíron 

14 Indi.us 

 

45 Vox Capital 

15 Instituto Muda 

   16 Maria Farinha Filmes 

 

Empresas B Certificadas sem perfil no 

site global (B Corp) – Excluídas do 

estudo 

17 Mayra Alimentação Infantil 

 18 Natura 

 19 NewInc 

 

46 Papel Semente 

20 Oficina da Sustentabilidade 

 

47 Práxis Socioambiental 

21 OKENA 

 

48 Amma Chocolates 

22 Plano CDE 

 

49 Ecos Soluções Sustentáveis 

23 Raízes Desenvolvimento Sustentável 

 

50 Fazenda da Toca 

24 Recicladora Urbana 

 

51 Move 

25 SER 

 

52 Movin 

26 SOS Dental 

 

53 You Green 

27 TC Urbes 

   28 The Products Produtos Inclusivos 

   29 Turbo Negócios Sociais 

   30 Via Gutemberg 

   31 ZEBU Mídias Sustentáveis 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para isso, é fundamental detectar a missão organizacional para compreender a 

intencionalidade da organização certificada (Comini et al., 2013), uma vez que é uma das 

variáveis centrais de diferenciação na comparação entre empreendedorismo tradicional e 

social (Austin et al., 2012). No entanto, nem todas as empresas B estudadas declaram 
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explicitamente sua missão. Cerca de metade do grupo analisado, 22 empresas, apresenta um 

texto específico e nomeado como missão declarada em seus websites. Já 18 empresas 

apresentam a missão de forma implícita em suas apresentações institucionais. Apenas cinco 

empresas não tiveram o texto da missão detectada. 

Alternativamente, a missão e a tese da mudança podem ser identificadas por meio dos 

perfis divulgados nos sites global e regional do movimento. No perfil B Corp, cada empresa 

apresenta a seção The Change We Seek que explica a mudança desejada pelo empreendimento 

a partir da sua atuação. Já o perfil do Sistema B é construído a partir das respostas de três 

perguntas que explicitam a tese de mudança da empresa: (1) qual é o problema que sua 

empresa busca resolver relacionado à problemática do seu país?; (2) como sua empresa 

resolve os diferentes problemas sociais e ambientais? produtos e serviços que comercializa 

e/ou políticas e práticas destacadas; e (3) o que dá mais orgulho na sua empresa?.  

Dessa maneira, é possível identificar a intencionalidade declarada de geração de valor 

socioambiental e, em linhas gerais, as principais características do modelo de negócio. O 

complemento das informações referentes ao perfil institucional, produtos e serviços obtidos 

nos websites das organizações permitiu elaborar uma visão geral dos empreendimentos.  

Vale ressaltar, portanto, que não se tratam de estudos de casos, mas análise de perfil por 

meio de dados secundários. Partindo do pressuposto de que os indicadores BIA declarados 

referem-se à pratica da empresa avaliada e comprovada pelo processo de certificação, a 

análise dos indicadores (scores) complementa a visão sobre a prática das empresas. É 

importante mencionar que, apesar de serem apresentados alguns dados numéricos, não há 

intenção de traçar um perfil médio das certificadas, mas compreender os diferentes tipos de 

organizações que fazem parte do grupo e sua distribuição no espectro de hibridismo. 

Construir sentido a partir da interpretação dos conteúdos comunicados pelas próprias 

empresas em seu websites e nos perfis do movimento mostrou-se uma tarefa desafiadora. Foi 

construído um perfil específico para cada empresa e suas codificações. As lentes de análise 

definidas no projeto deram origem ao mapa de codificação axial desta etapa, apresentado 

Tabela 9. Deu-se início a primeira leitura do material a fim de detectar a missão, declarada 

explicitamente ou implicitamente e o entendimento breve do modelo de negócio. 

Na primeira leitura, foram utilizadas duas lentes de análise apresentadas no referencial 

teórico. A primeira para identificar o impacto social proposto, ou seja, o tipo de geração de 

valor socioambiental pretendida, segundo as categorias propostas pelo SEKN (Portocarrero & 

Delgado, 2010): (1) aumento de renda, (2) acesso a produtos e serviços, (3) construção de 

cidadania, e (4) desenvolvimento de capital social, incluindo uma quinta categoria para 
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empresas com foco no (5) meio ambiente. Foram utilizadas as descrições encontradas no 

estudo original, bem como a inclusão de novos subitens por categoria a partir dos casos 

encontrados no grupo de empresas certificadas analisadas, sendo possível a classificação de 

nenhuma, uma ou mais categoria, identificando as gerações de valor principal e secundárias. 

 

Tabela 9 

Mapa de Codificação Axial da Segunda Etapa da Pesquisa 

 
Fonte: elaborado pela autora 

Campo Categorias (Códigos) Classificação (subcódigo)

Automática: consequencia direta da atividade comercial (impacto direto)

Condicional: por meio de intervenções adicionais (impacto indireto)

Clientes e beneficiários (em situação de vulnerabilidade) são os mesmos 

Clientes e beneficiários (em situação de vulnerabilidade) são diferentes

Beneficiário direto de atividade social e/ou ambiental não está em situação de 

vulnerabilidade*

Beneficiário principal como sociedade e meio ambiente

Híbrido de Mercado (Market Hybrid)

Híbrido de combinação (Blending Hybrid)

Híbrido de ponte/ligação (Bridging Hybrid)

Híbrido de acoplamento (Coupling Hybrid)

Classificação não aderente - empresa com posicionamento de sustentabilidade*

Mercado: Acesso ao mercado da base da pirâmide

Social: Redução da pobreza.

Ambiental: Redução de impactos ambientais*

Mercado: Quaisquer bens e serviços para a base da pirâmide

Social: Bens e serviços voltados para necessidades básicas ou incorporam 

dimensão ambiental

Mercado: Contribuição indireta na redução da pobreza

Social: Contribuição direta na redução da pobreza.

Mercado: Setor de baixa renda não é o único público-alvo.

Social: Predominantemente para setor de baixa renda.

Acesso a bens e serviços

Aumento de renda

Desenvolvimento de Capital Social

Construção de Cidadania

Adaptação Meio ambiente

Geração de Valor Socioambiental e tese de mudança é a atividade central*

Geração de Valor Socioambiental e tese de mudança é parte da cadeia de valor*

Geração de Valor e tese de mudança é consequencia da atividade central, 

dependendo da ação do cliente/impactado*

Geração de Valor e tese de mudança é medida pela performance socioambiental 

(resultado de práticas RSC e Gestão)*

Geração de Valor Socioambiental e tese de mudança é medida como filosofia de 

atuação*

Modelo de atuação centrado na missão social (mission centric) - Centrado na 

missão social e/ou ambiental

Modelo de atuação relacionado à missão social (mission related) - Missão social 

relacionada

Atuação social não relacionada à missão da organização (missin unrelated) - Não 

relacionado à missão social

Geração de Valor 

Pretendido
(Adaptado de 

Portocarrero & 

Delgado, 2010)

Aspectos tangíveis

Aspectos intangíveis

Modelo de 

Negócios / Cadeia 

de Valor 
(Adaptado de 

Santos, Pache, & 

Birkholz, 2015)

Tipologia de 

Negócios Sociais 

Híbridos

Extensão da Geração 

de Valor

Sobreposição entre 

cliente e 

beneficiário

Tipologia de Modelo 

de Negócio Híbrido

Ênfase conforme 

Contínuun de 

Negócios Sociais 
(Adaptado de 

Comini, Barki, & 

Aguiar, 2013)

Objetivo principal

Oferta

Impacto

Clientes

Orientação à 

missão social
(Adaptado de Alter, 

2006, 2007)

Aproximação da 

missão e a tese de 

mudança*

Orientação da 

Missão

Espectro de 

Hibridismo 

Organizacional 
(Alter, 2006, 2007)

ONG com atividades de geração de receita

Negócios Sociais

Negócios Socialmente Responsáveis (central na estratégia)

Empresas com práticas de responsabilidade social
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A classificação de geração de valor socioambiental pretendida não se mostrou aderente 

aos objetivos deste estudo, uma vez que sua proposição, relacionada a negócios de impacto 

social, não é aderente a todas as empresas analisadas. Apenas 14 empresas puderam ser 

classificadas como proposta de geração de valor tangível e outras 10 relacionadas ao meio 

ambiente. Ou seja, cerca de metade do grupo analisado não se mostrou aderente à 

classificação, ou apenas poderia ser classificado nas categorias de geração de valor intangível 

– construção de cidadania e de capital social – acarretando alto risco de ser uma classificação 

abstrata e influenciada por discursos carismáticos de missão e propósito comumente adotados 

no posicionamento empresarial (Freitas, 2006). 

A segunda classificação realizada ainda na primeira leitura do material refere-se à 

ênfase comercial ou social com base na proposição do continuum de tipologia de negócios 

com impacto social (Comini et al., 2012). Dessa forma, busca-se identificar se há maior 

ênfase no mercado ou no social, utilizando uma escala de três tipos, como mostra a Figura 17: 

(1) social, quando há claramente o objetivo direto na redução da pobreza ou geração de valor 

ambiental; (2) social-mercado, quando é possível notar ambos objetivos em maior 

equivalência; (3) mercado, quando o objetivo social é indireto e o foco mercadológico é 

preponderante. A definição usou como base os critérios estabelecidos por Comini et al. 

(2012), em especial objetivo principal; oferta, impacto e clientes. O critério intencionalidade 

foi propositalmente deixado de fora, uma vez que os dados são secundários e permanece o 

risco de interpretação de discursos mais carismáticos (Freitas, 2006). Já na primeira leitura de 

codificação foi possível verificar que nem todas as empresas são negócios sociais.  

 

Ênfase Social Social-Mercado Mercado 

Objetivo central no valor 

social e ambiental 

Objetivo com ênfase social, mas 

também comercial (ou vice-versa) 

Objetivo central no 

mercado 

Figura 17: Classificação da ênfase de negócio social 

Fonte: Elaboradora pela autora, com base em (Comini et al., 2012) 

 

A fim de refinar a classificação, a segunda leitura teve como foco o modelo de negócios 

dentro das tipologias de negócios sociais híbridos (Santos et al., 2015) e orientação à missão 

socioambiental (Alter, 2006, 2007). Embora não aderente a todas as empresas, utilizou-se a 

categoria principal de geração de valor socioambiental pretendido, já codificada na primeira 

leitura, como fonte de informação para a análise das atividades centrais da organização. Os 

eixos (dimensões) que compõem a tipologia de organizações híbridas proposta por Santos et 

al. (2015) ajudaram a esclarecer o perfil das empresas B certificadas e a sua proposição de 

geração de valor socioambiental sendo: (a) extensão da geração de valor (automática ou 
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condicional); (b) sobreposição entre clientes e beneficiários. Ao combinar os dois eixos, foi 

possível identificar as empresas pela tipologia de organizações híbridas – híbrido de mercado, 

híbrido de ligação, híbrido de combinação e híbrido de acoplamento – a ser visualizado no 

mapa apresentado na Figura 18. 

 
Figura 18: Mapa das tipologias de organizações híbridas 

Fonte: elaborado pela autora com base em Santos et al. (2015) 
 

Como apresentado no referencial teórico, a expansão da geração de valor diz respeito ao 

efeito de alastramento do impacto a partir das atividades da companhia. Em negócios ou 

atividades nas quais a expansão de valores positivos acontece automaticamente apenas pelo 

fato de fornecer o produto ou serviço, o lucro é fortemente alinhado ao impacto e o modelo de 

negócio pode ser mais simples e mais perto de modelos comerciais. Dessa forma, se o 

impacto pretendido é um efeito direto das suas atividades centrais, considera-se que a 

expansão da geração de valor é automática. No entanto, em outras situações, as repercussões 

de geração de valor não acontecem automaticamente pelas atividades centrais e requerem um 

esforço adicional por parte da organização que presta o serviço ou quando dependem de como 

o cliente e/ou beneficiário usará o benefício gerado pela empresa (por exemplo, no 

microcrédito, a maior geração de valor é consequência do bom uso da renda excedente gerado 

pelas atividades empresariais financiados pelo empréstimo.). Dessa forma, a geração de valor 

é condicional, ou seja, como efeito secundário e indireto da atividade. 

O segundo eixo da tipologia de negócios sociais híbridos (Santos et al., 2015) aborda a 

sobreposição de beneficiários e clientes, pois essa aproximação aumenta as possibilidades de 

geração de valor e diminuição do risco de desvio da missão (Battilana & Lee, 2014; Battilana 
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et al., 2012; Ebrahim et al., 2014). Essa classificação é bastante útil para negócios destinados 

a pessoas físicas em comunidades, tornando-se necessária uma adaptação para os fins desse 

estudo. O processo de classificação da sobreposição entre clientes e beneficiários, demonstrou 

a necessidade de identificar quando o beneficiário está ou não em estado de vulnerabilidade. 

Por exemplo, em negócios cuja atuação central é o aumento de consciência de problemas da 

sociedade moderna, os clientes e beneficiários são os mesmos, porém não necessariamente 

estão em estado de vulnerabilidade. Os negócios voltados ao meio ambiente também merecem 

uma classificação especial, pois o beneficiário principal é a sociedade como um todo. 

Este entendimento deu base para a análise da aproximação da missão social e da tese de 

mudança ao modelo de negócios (Alter, 2006, 2007), bem como a orientação das atividades 

de mercado à missão social – modelo de negócio não relacionado à missão social; relacionado 

à missão social ou centrado na missão social. Essa análise fez parte da terceira e última leitura 

do conjunto de classificações, a fim de localizar as organizações dentro do espectro de 

hibridismo organizacional (Alter, 2006, 2007), conforme mostra a Figura 19. 

 
Figura 19: Mapa do espectro de hibridismo organizacional e orientação à missão social 

Fonte: elaborado pela autora com base em Alter (2006, 2007) 

 

O processo de três leituras também possibilitou o refinamento gradativo das 

classificações adotadas e o aprofundamento do entendimento do perfil das empresas B no 

País. Além disso, para explorar o significado atribuído à certificação pelas empresas B, foi 

criada uma codificação para observar o quanto o selo é incorporado no posicionamento de 
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comunicação e utilizado como elemento de diferenciação da empresa em sua comunicação. 

Foram identificadas as empresas que utilizam a informação de que são B Corp no site próprio 

como reforço de posicionamento. 

Dessa forma contribui para o desenvolvimento de teoria (Corley & Gioia, 2011; 

Whetten, 1989), pois inclui a construção do conhecimento a partir dos significados 

produzidos no contexto do movimento B Corp contrapondo-o aos modelos teóricos, 

emergentes e estabelecidos, na compreensão dos modelos e graus de organização híbrida. 

Elabora e descreve o movimento e busca avaliar qual a lente teórica / dimensão de inserção de 

valor socioambiental mais aderente.  

A seguir, na Tabela 10, serão detalhados os procedimentos metodológicos – coleta e 

análise de dados – de cada etapa proposta na pesquisa. 

 

Tabela 10 

Resumo das etapas de pesquisa e os procedimentos metodológicos 

Fase 
A. Retrato do Movimento B Corp  

(via stakeholders) 

B. Retrato das empresas B certificadas no 

Brasil (via comunicação institucional) 

Objetivos 

(1) Identificar e descrever os atores 

envolvidos no Movimento B Corp e 

suas relações 

(2) Identificar os motivadores que levam 

as empresas a obter a certificação 

(3) Analisar as vantagens e desvantagens 

da certificação sob o ponto de vista da 

empresa certificada 

(4) Compreender a relação entre o 

propósito do movimento e as 

empresas certificadas. 

(1) Analisar o perfil das empresas certificadas 

por meio do tipo do impacto social proposto 

na missão das organizações; critérios 

avaliados no B-Impact Assessment (BIA); e 

uso do selo 

(2) Analisar as características do movimento em 

relação aos diferentes graus de hibridismo 

organizacional 

Lente 

Teórica 

Organizações Híbridas (Battilana & Lee, 

2014; Battilana et al., 2012); Continuum 

Negócios Sociais (Comini et al., 2012); 

Orientação da Missão Social (Alter, 2006, 

2007) 

Modelo de Negócios Sociais Híbridos (Santos et 

al., 2015); Valor Socioambiental (adaptado de 

Portocarrero & Delgado, 2010); Continuum 

Negócios Sociais (Comini et al., 2012); 

Orientação à missão social e espectro de 

hibridismo organizacional (Alter, 2006, 2007) 

Coleta de 

Dados 

Dados primários: 12 entrevistas 

qualitativas 
Dados Secundários 

Fonte de 

Dados 

Stakeholders: empreendedores 

certificados, prospects certificação, 

Sistema B e formadores de opinião 

Site B Corporation.net e Site das empresas 

certificadas no Brasil 

Método de 

análise 

Codificação aberta, axial e seletiva 

(Bandeira-de-Mello & Cunha, 2003; 

Spradley, 1979; Strauss & Corbin, 2008).  

Codificação seletiva por tema (Bandeira-de-Mello 

& Cunha, 2003; Spradley, 1979; Strauss & 

Corbin, 2008; Vergara, 2012) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Ao adotar o paradigma interpretativo-construtivista, não faz parte da pretensão deste 

trabalho gerar generalizações ou comparações, ainda que seja possível assumir um nível de 

transferibilidade, pois compartilham o mesmo movimento. Para tanto, busca compreender um 

conjunto de critérios de credibilidade de condução e avaliação. Os critérios adotados seguem 

a proposta de Pozzebon & Petrini (2013): Autenticidade e Plausibilidade (como referência à 

interação com o material empírico e interpretação); Criticidade (interpretação crítica) e 

Reflexividade (revelação das premissas do pesquisador).  

Como movimento crescente e emergente, o estudo busca adotar autenticidade com a 

inclusão de diferentes perspectivas, diferentes técnicas e fontes de coleta e etapas de análise. 

A plausibilidade é gerada a partir interpretação dos dados e casos a partir de lentes conceituais 

produzidas por estudos anteriores ao tema. Ao mesmo tempo, busca adotar o olhar crítico para 

a proposta e atuação real do movimento e seu potencial de mudança, observando as diferenças 

nos significados entre os atores e fontes de dados, bem como a reflexibilidade sobre o papel 

das organizações e meios de gerar impactos positivos. 
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5. ETAPA A: RETRATO DO MOVIMENTO B CORP 

 “Eu tenho a impressão de que a B Corp é mais do que uma certificação, é um movimento que vem 

com uma tentativa de mudança de paradigma, uma mudança da forma de produzir, da forma de se 

ter, da forma de se trabalhar em termos de empresas e organização no mundo atual.” 

Empreendedor prospect brasileiro (E01) 

 

O principal objetivo desta primeira etapa da pesquisa de campo – Retrato do 

Movimento BCorp – é compreender seus significados a partir da percepção dos atores 

envolvidos, no Brasil e nos Estados Unidos. Para tanto, envolveu um conjunto de 12 

entrevistas qualitativas com diferentes atores: representantes do movimento, líderes-

fundadores de empresas certificadas, líderes-fundadores de empresas com potencial de 

certificação e formadores de opinião (acadêmicos). As entrevistas nos Estados Unidos buscam 

traçar um paralelo entre o movimento no Brasil e no seu país de origem, ainda que não seja 

possível, pela estrutura da pesquisa, gerar comparações que permitam generalizações. 

A primeira etapa de codificação aberta (Strauss & Corbin, 2008) possibilitou detectar o 

mapa de atores envolvidos no movimento e, especialmente, seus objetivos e constituição. 

Após uma extensa análise dos dados, um dos principais achados da pesquisa direcionou a 

apresentação dos dados a seguir e a segunda fase de codificação. Nesse sentido, quando se 

fala em B Corp é importante observar que são tratados dois eixos principais para retratar o 

movimento como um todo: o propósito e a certificação, embora entrelaçados e sobrepostos. 

A análise a partir dos dois eixos provê um contexto de interpretação mais expressivo do 

que a visão da certificação como uma das atribuições do B-Lab e do Sistema B. Enquanto o 

propósito do movimento é percebido de forma abrangente, com forte tom ideológico, na busca 

por uma “mudança de paradigma” (in vivo) nos negócios, a certificação é o plano para atingi-

lo. É uma “ferramenta” para influenciar mudanças significativas no modelo vigente para 

valorizar a inclusão da questão socioambiental no cerne da atividade empresarial. Como disse 

um representante do Sistema B (E04), “a certificação não é um fim, mas um meio”. 

Na visão dos entrevistados, é um “movimento importado” (in vivo), ainda que seja 

“customizado para o Brasil” (in vivo) e com acentuado crescimento internacional. Busca 

identificar e promover, por meio de critérios transparentes e mensuráveis, novos modelos de 

gestão e de negócios, o que denominam como “usar a força dos negócios para fazer o bem”. 

“Accountability e transparência são pontos que esse movimento, junto com vários outros, procura 

reforçar essa interação com a sociedade civil” Empreendedor prospect brasileiro (E01) 

 

O movimento é impulsionado pela tendência de evolução de incorporação mais 

expressiva do valor socioambiental no centro da estratégia e atuação das organizações, na 
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esteira de conceitos como responsabilidade social, sustentabilidade, valor compartilhado e 

negócios sociais. Termos como “desenvolvimento sustentável”, “sociedade sustentável”, 

“economia verde”, “inovação” e “valor compartilhado” surgiram em diversas entrevistas para 

demonstrar a tendência, não apenas de mercado, mas da sociedade como um todo. Por isso, 

também está alinhado, na visão de alguns entrevistados, a movimentos pessoais voltados para 

a conscientização sobre a preservação do planeta e outros valores humanitários. 

“Pensando em todo o histórico aí de filantropia, de Responsabilidade Social Corporativa, até 

empresas pensando em sustentabilidade de fato, GRI e todas essas coisas... A empresa B é um 

avanço de tudo isso e uma referência mundial hoje (...) é uma mudança de mind-set mesmo”. 

Representante Sistema B (E04) 

 

“Uma das forças do movimento é a visão e o alinhamento com o despertar planetário que está 

acontecendo.” Empreendedor certificado EUA (E10) 

 

“Na minha opinião, e o mais importante, é essa mudança de consciência das pessoas que vão 

começar a agir diferente no seu dia-a-dia e vão a começar a ter um impacto mais profundo na 

sociedade.” Empreendedor certificado Brasil (E03) 

 

Ao mesmo tempo, busca se diferenciar por perseguir um “objetivo utópico” (in vivo) de 

mudar o jeito de se fazer negócios, visto que considera as práticas atuais insuficientes para a 

complexidade do paradigma vigente de negócios, crítica semelhante ao que preconiza o valor 

compartilhado (Porter & Kramer, 2011). Como reforçou o entrevistado da certificada 

brasileira (E03), “sustentabilidade é um tema queimado”. Por isso, “vem na esteira de todo o 

movimento histórico de repensar o uso dos recursos” (prospect E01) e na “tendência de [as 

empresas] tornarem-se negócios cada vez mais sociais” (certificada Brasil E03). 

“Esses trabalhos de RSC que é meio quase que tentar mitigar algo que as empresas estão fazendo. 

A ideia da empresa B é que isso seja transversal, que faça parte do core business, que a empresa de 

fato tenha esse propósito” Representante Sistema B (E04) 

 

Às vezes dói um pouco ver um grande banco ganhando prêmio de sustentabilidade, sabe? Eu 

recebo a fatura do meu cartão de crédito, ‘super promoção de juros a 7,39% ao mês’. Isso é uma 

empresa responsável?” Empreendedor certificado Brasil (E03) 

 

“O fato de ser um movimento que me parecia ir além da responsabilidade social até então, pelo 

fato de comprometer as empresas com o impacto a partir do seu núcleo mesmo, do seu core 

business.” Acadêmico (E06). 
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Seu objetivo é de longo prazo e ambicioso: que todas as empresas sejam B no futuro, 

agregando o valor compartilhado como premissa de atuação. A certificação atende a 

necessidade do movimento de mensurar, reconhecer e diferenciar as empresas que atuam em 

prol do valor socioambiental. Percebe-se que “o movimento surgiu nos Estados Unidos 

justamente para identificar essas empresas e certificar” (prospect brasileiro – E07). 

Portanto, para promover um novo modelo de negócios o caminho planejado é: (1) 

mensurar a performance socioambiental das empresas; (2) reconhecer e identificar as 

empresas com performance positiva; (3) diferenciar essas empresas das demais pelo “selo”; e 

(4) conscientizar e alcançar cada vez mais empresas para ampliar o movimento. A certificação 

é a alternativa de ação concreta e tangível para percorrer o caminho definido e o principal 

mecanismo de legitimidade e tangibilização do movimento, como mostra a Figura 20. 

 

Figura 20: O Movimento BCorp e a Certificação 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A compreensão desse contexto por meio dos dois eixos – o propósito e a certificação – 

torna-se uma das principais contribuições da pesquisa e que direcionou a segunda fase de 

codificação. O mapa de codificação axial foi concebido a partir das explicações obtidas nas 

entrevistas conforme os dois eixos, como resultado da sistematização da análise dos dados 

obtidos na fase de codificação aberta. Optou-se por um processo de recodificação das 

entrevistas a partir das categorias, subcategorias e códigos organizados dentro dos dois eixos 

identificados, ainda que muitos entrevistados não façam claramente essa distinção. 

Dentro do eixo “propósito”, buscou-se aprofundar o entendimento sobre o perfil e 

significado do movimento, além do mapeamento dos atores envolvidos e como ele é 

apresentado. Já no eixo “certificação”, foco do trabalho, foi possível notar que existem três 

momentos principais: a primeira fase de atração e motivação para a certificação; a segunda, 

após a decisão de participar, que abrange o processo para a obtenção da certificação; e a 

terceira fase, com o início do uso deste “selo” e sua manutenção. 
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5.1. O propósito e os atores do Movimento B Corp 

“Um movimento de pessoas que usam a força do seu negócio e que criam uma comunidade de 

empresas que são comprometidas em promover ações para fazer uma mudança sistêmica, a 

princípio em seu próprio negócio, mas que geram impacto em todo o ecossistema.” Empreendedor 

certificado Brasil (E05) 

 

Um movimento abrangente, liderado por pessoas, com o ousado e utópico objetivo de 

mudar o paradigma vigente do mercado e da sociedade no longo prazo: esse é um resumo das 

definições obtidas pela análise das entrevistas. É visto como um movimento de pessoas – 

empreendedores, investidores e personalidades – que perceberam a necessidade de mudança 

do modelo mental vigente. Pessoas orientadas por uma nova cultura de negócios e um forte 

posicionamento ideológico de que as empresas podem e devem ser promotoras de 

transformações positivas e bem-estar na sociedade.  

Para tanto, devem adotar uma abordagem multi-stakeholder e incorporar seu papel 

social e ambiental na sociedade como parte central da sua estratégia. Lideram uma mudança 

no perfil de atuação e na forma como conduzem a gestão de suas próprias empresas e/ou 

organizações, com base em uma essência socioambiental e em valores pessoais como 

sustentação. “A cultura é o que coloca o movimento como um todo no radar”, afirmou um 

representante do B-Lab (E12).  

 “É impossível mensurar o quanto disso é do selo, o quanto disso é da cultura (...) buscam um novo 

paradigma de um lucro que não seja como o atual, que não seja exploratório, que muitas vezes é 

com margens absurdas.” Empreendedor prospect brasileiro (E01) 

 

 “Eu acredito que é muito um movimento de pessoas que colocam os seus propósitos de vida e as 

suas ideologias na sua empresa. A gente percebe que na grande maioria dos casos é um pouco isso: 

o empreendedor, e a gente até pode chamar de empreendedor social, quer que a empresa dele faça 

parte da solução (...) As empresas tem um poder de transformação, e que elas podem e devem 

gerar impacto social e ambiental” Representante Sistema B (E04) 

 

“Tenta mostrar um outro mundo para a pessoa para ela se conscientizar de que as coisas podem ser 

um pouco diferentes” Empreendedor certificado Brasil (E03) 

 

Esse propósito conceitual de promover uma mudança de valores, crenças e paradigma 

se resume no objetivo de redefinir o conceito de sucesso de negócios ao aproximar a geração 

do lucro à geração de valor social e ambiental. Vale notar que o discurso é muito parecido 

com as abordagens de RSC Estratégica (Belu & Manescu, 2013; Lantos, 2001; Porter & 

Kramer, 2006), de Valor Compartilhado (Porter & Kramer, 2011) e da Teoria dos 
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Stakeholders (Freeman, 1984; Freeman et al., 2007; Harrison et al., 2010) no que tange o 

papel social das empresas. Em essência, também se alinha com a definição em construção de 

negócios sociais (Comini et al., 2012). Pode ser visto, portanto, como parte do 

desenvolvimento dos conceitos de responsabilidade social e de sustentabilidade, pois atua no 

cerne das organizações, suas estratégias e práticas. 

Marcado como um movimento pequeno e incipiente, ainda é pouco conhecido para a 

maior parte da população e até mesmo para o público de negócios. Porém, é também um 

movimento crescente, uma vez que se trata de uma tendência de uma parcela cada vez mais 

expressiva da sociedade. Ao mesmo tempo em que há o risco de ser tido como um movimento 

de nicho, para as pessoas “já convertidas”, reconhece-se nele um forte poder de mobilização e 

engajamento, com potencial para um crescimento expressivo. 

“Esse pensar criticamente o movimento é importante. Como são pessoas muito boas que estão 

entrando naturalmente e que já têm esse olhar. Mas, eu brinco sempre que são os convertidos. 

Todo mundo que você olha ali são os convertidos. E a gente precisa tentar de algum jeito trabalhar 

com os não-convertidos. Esse é um desafio ainda maior e urgente.” Empreendedor prospect (E01) 

 

“Esse não é um movimento de nicho, é um movimento para ser mainstream, é um movimento para 

fazer a revolução e evolução sistêmica que a gente tem pretensão e ambição. Não é um movimento 

para ficar em pequenos grupos. O movimento de negócios sociais, embora já seja representativo 

no Brasil, depois de sete anos, você faz um fórum, ainda é um fórum para 500 pessoas. Então não 

é mainstream, AINDA. Talvez um dia seja, mas não, ainda não é. Então o movimento de 

Empresas B é muito mais amplo do que isso.” Empreendedor certificado Brasil (E05) 

 

“[O movimento] tem, enfim, um poder de mobilização muito grande... Eu entrei em contato com 

as meninas [Sistema B] em meados do ano passado, já estava aqui há uns sete ou oito meses mais 

ou menos, e já tinha cerca de 20 Empresas B naquela época. Hoje acho que já tem 40 e poucas, 

mas a maioria é de pequeno e médio porte, algumas de micro porte.” Acadêmico (E06). 

 

A rede de relacionamento e a reputação pessoal dos envolvidos funcionam como 

impulsionadores do movimento por meio de um processo de indicação. A rede de contatos foi 

a principal porta de aproximação das empresas certificadas entrevistadas, tanto no Brasil 

quanto nos Estados Unidos. 

“Tem essa galera que já é mais B, que quer alguma coisa diferente e tem a galera que busca o 

autodesenvolvimento” Empreendedor certificado Brasil (E03) 
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“As empresas certificadas são aquelas que já são assim. Pelo menos todas as que eu conheço, os 

fundadores já têm esses valores (...) No meio, para aqueles que já foram picados pelo bichinho do 

social o selo já é reconhecido, mas não no grande público”. Empreendedor certificado Brasil (E04) 

 

A certificação é o elemento central de propulsão e tangibilização do movimento. Ele 

atende à necessidade, tanto do movimento quanto da empresa, de mensurar, de maneira 

pragmática, criteriosa e abrangente, sua performance socioambiental ou seu impacto 

socioambiental, termos tratados como sinônimos, embora sem o respaldo conceitual. Com 

isso, o movimento atrai empreendedores que já tem o valor socioambiental como um dos 

alicerces de seus negócios, pois o “selo” torna possível diferenciá-los. Ao ampliar a 

repercussão da certificação, amplia também o movimento, rumo ao seu objetivo utópico. 

“Vivemos uma sociedade de comando e controle, então os mecanismos são justamente para aferir 

isso. Nesse ponto, a certificação é importante porque dá credibilidade aos mecanismos de aferição 

dessa nova proposta.” Empreendedor prospect brasileiro (E07) 

 

Ao trabalhar em prol de uma “nova economia” e um “novo capitalismo”, reconhecem 

como parte do objetivo utópico que, eventualmente, as iniciativas do movimento não sejam 

mais necessárias, pois, se forem bem-sucedidos, sua proposta de geração de valor 

compartilhado será adotada e vigente por todas as empresas e pelo mercado. 

“A ideia é que ela [certificação] não precise existir no futuro, porque aí significa que o movimento 

atingiu seu utópico resultado de que não precisa ter mais uma certificação porque todas as 

empresas já estão com o mindset B. Esse eu acho que é rumo e o objetivo que eles devem 

alcançar.” Empreendedor prospect  (E01) 

 

 “Idealmente no futuro não vai mais precisar da certificação da BCorp, esse deve ser o objetivo. 

Mas hoje ela funciona como um aviso, uma luz vermelha para lembrar as empresas que elas 

nasceram com um fim social. Assim, representa um movimento que busca mudar o mindset de 

como fazer negócios, incluindo o objetivo social.”. Empreendedor prospect (E07) 

 

“No futuro não vai fazer sentido, eu espero, que não faça sentido a empresa ter certificado B, 

porque todas as empresas vão ter que ser B. (...) é uma tendência para o bem ou para o mal, porque 

vai acabar a água, as questões ambientais são grandes (...) e as empresas vão ter que se reinventar. 

Esse caminho é ser uma empresa B.” Empreendedor certificado brasileiro (E03) 

 

É um caminho de longo prazo e de aprendizado, que envolve tentativas, erros e acertos 

de pessoas e empresas que não são perfeitas. Há, ainda, a árdua tarefa de atrair mais empresas 

para esta nova consciência de negócios, pois não é realidade para muitos setores e mercados. 
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“É um movimento que a gente quer muito que cresça e mais pessoas fiquem sabendo, como um 

caminho também de um mundo melhor (...) ainda está um pouco caótico e eu acho que vai 

demorar alguns anos para realmente ganhar corpo” Empreendedor certificado brasileiro (E03). 

 

Traduzir e materializar o que é este “novo paradigma” constitui, então, um dos 

principais desafios. O caráter ideológico e abstrato da afirmação “usar a força de negócios 

para o bem comum” dificulta o processo de educação e concretização do que representa esta 

proposta. Consequentemente, acarreta novos dilemas na sua caracterização e construção de 

identidade. Sabe-se que esta mudança busca inserir o papel social e ambiental no centro de 

atuação empresarial, mas o que isso significa e como isto é feito torna-se abstrato, dado que 

pode tanto ser as práticas de gestão quanto o objeto central do negócio. 

“Nós precisamos educar sobre quais são as práticas negativas que ainda são praticadas como 

norma, como é feito, por exemplo, com o certificado de orgânicos (...) Mas comida orgânica é 

relativamente fácil de explicar porque você pode acompanhar os aspectos negativos. Comércio 

justo começa a ficar um pouco mais complicado porque precisa contar uma história. Já a B Corp 

parece ser ainda mais desafiador principalmente porque focamos em comunicar duas frentes 

[legislação e certificação] de uma vez. É por isso também que não estamos no processo de 

educação do público geral porque existem muitas nuances a serem consideradas. E quando você 

ainda inclui o componente legal e o fato de que são requerimentos diferentes que são dispostos de 

maneira diferentes nos 31 estamos americanos [EUA] vai fazendo com que fique cada vez mais 

complicado. Acredito que a gente tenha focado então nossos esforços apenas para explicar o que a 

B Corp e o fato de que a empresa como um todo é certificada.” Representante B-Lab (E11) 

 

Vale observar as nomeações aplicadas ao movimento e seu fundamental significado 

para a construção da identidade. Simbólica, a linguagem ajuda a criar os núcleos de sentido e 

objetivação da realidade (Berger & Luckmann, 1976). O excesso de expressões envolvendo a 

letra B torna-se um ponto de atenção para a consolidação da percepção do movimento, pois 

muitas vezes os nomes e conceitos se sobrepõem, dificultando a consolidação de sua imagem.  

Há grande confusão, até mesmo nos Estados Unidos, sobre a diferença entre as Benefit 

Corporations e a B Corp, por exemplo. A observação foi feita pela pesquisadora durante a 

visita ao país para as entrevistas com B-Lab e certificadas no país, bem como fóruns 

acadêmicos. Esta confusão também é percebida pelo B-Lab, com indicativos do processo 

informal de construção e de crescimento que caracteriza o perfil do movimento. 

“Por um lado é ‘naming’, certo? Nós atribuímos nomes às coisas de uma forma muito confusa. (...) 

Então eu acho que em parte porque [o tema] é complicado e em parte porque nomeamos as coisas 

quase exatamente da mesma maneira.” Representante B-Lab (E11) 
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Vale destacar que, no início do projeto, a nomenclatura adotada pela autora do projeto 

era certificação B Corp, ou B Corp certificada. Ao longo da pesquisa, foi possível notar que a 

denominação mais adotada pelas pessoas ligadas ao movimento no Brasil é “Empresas B”. A 

nomenclatura “Empresa B” ou “Empresas B” apareceu mais de 100 vezes nas transcrições das 

entrevistas brasileiras, em comparação a apenas 30 menções como “B Corp”. Além disso, a 

nomenclatura “Empresa B” é a orientação oficial do Sistema B para a divulgação da 

Certificação, apesar de não ser adotada por todos de maneira uniforme, como mostra Figura 

21. No entanto, falta padronização no uso da nomenclatura dentro do próprio movimento. 

Apesar de essa denominação ser mais simples e direta, outro ponto de atenção é a 

abordagem como contrária ao mercado atual do que seriam as “empresas A”. Isso poderia 

dificultar a aderência de outras empresas e oferecer um mecanismo de oposição não produtivo 

para o objetivo de mudança de paradigma, como apontam alguns entrevistados. 

 
Figura 21: Trecho do Guia de Divulgação da Certificação Empresa B 

Fonte: Sistema B (2015) 
 

Há uma forte caracterização do movimento por meio da imagem e do discurso das 

certificadas, possibilitando diversas interpretações e dificultando a construção de uma 

identidade única. Explicar o movimento pelas empresas que fazem parte dele torna-se um dos 

principais mecanismos para definir sua identidade. 

“Nós organizamos o movimento B Corp de uma forma a qual chamamos de distribuída. O B-Lab 

não controla a mensagem, nós empoderamos nossos parceiros como Sistema B e outros parceiros 

internacionais para operar de forma independente e não relacionada conosco. E nós também 

empoderamos as empresas certificadas para falar em nome do movimento porque elas são as mais 

convincentes. E quando você empoderar pessoas para falar, para serem entrevistadas e etc. você 

não controla necessariamente a mensagem da mesma maneira.” Representante B-Lab (E11) 
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É bastante comum citarem as empresas certificadas para explicar o perfil e objetivos do 

movimento, uma das formas de tangibilizar seu propósito abstrato. Nota-se, por exemplo, que 

as pessoas ligadas ao movimento referenciam com frequência os mesmos nomes, seja de 

empresas (como Patagonia, Ben & Jerry’s, Etsy, Natura, Aoka, Asta, 4YOU2 e CDI), seja de 

pessoas (Guilherme Leal, Marcel Fukuyama, Gonzalo Muñoz e Pedro Tarak). 

“Estou utilizando a lente da Raízes, da Asta, do Criando, que são certificadas, que tem algumas 

coisas em comum” Empreendedor prospect Brasil (E01) 

 

“Então tem desde uma 4YOU2, que é a aquela empresa que dá aula de inglês nas comunidades, 

com um preço acessível, de 5 funcionários, até uma Natura. A gente tem empresas certificadas em 

mais de 100 setores diferentes. A diferença é que as empresas para se certificarem elas passam por 

um processo de avaliação.” Representante Sistema B (E04) 

 

“Na época eu tentei pegar alguns exemplos para entender o movimento (...) Toda a visibilidade e 

mesmo a credibilidade que o movimento pretende ter depende bastante dessas empresa também” 

Acadêmico (E06) 

 

“Acho que elas mesmas se controlam. Esse também é um ponto. A gente fala muito em cocriação, 

colaboração, então também é cogestão e comonitoramento. A própria rede vai se fiscalizando. Se 

eu for certificada eu vou também querer cuidar de quem é. Por exemplo, uma Natura ser tudo bem, 

ela tem uma proposta sustentável. Mas um [frigorífico], aí não daria. “Até porque o próprio 

negócio de gado não é sustentável (...) Isso é algo que eles têm que cuidar de perto, porque não 

pode descaracterizar o movimento”. Empreendedor prospect Brasil (E07) 

 

Entre tantos desafios prementes a uma iniciativa incipiente e crescente, encontra-se o 

dilema para equilibrar as necessidades de curto prazo de sobrevivência e consolidação do 

movimento com a visão ambiciosa de ampliar seu alcance de tal forma que não seja mais 

necessária sua existência. O entendimento de que esse é um processo lento e de longo prazo 

fornece um espaço de maior tolerância ao movimento, que abre o espaço para conviver com a 

informalidade e descentralização mencionadas, sendo que a crença no propósito e o apoio 

entre os diferentes atores trazem força para sua continuidade e desenvolvimento. 

Embora o discurso de buscar uma transformação profunda, o movimento também é 

visto com cuidado por alguns, pois pode não representar, de fato, uma ruptura no modelo 

vigente. Como disse o entrevistado 07 (empreendedor prospect brasileiro) “ao mesmo tempo 

em que busca ser uma ruptura do modelo vigente, utiliza as mesmas ferramentas atuais para 

aferir isso”. Ou seja, usa um “selo” para diferenciar e gerar mais reconhecimento e 

atratividade para a empresa e, consequentemente, novos negócios. Há um lado positivo, pois 
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altera o conteúdo do que é valorizado “usando as ferramentas do modelo atual para promover 

essa mudança de pensamento”. Porém, fica o questionamento se será suficiente, pois, ao 

mesmo tempo, reforça os mesmos modelos voltados para o consumo, ainda que numa nova 

roupagem. Embora mude o foco de valorização, pode ser uma armadilha, pois não garante a 

mudança. 

Qual seria a efetividade e a profundidade da mudança de paradigma ao adotar as 

mesmas ferramentas e práticas já existentes? Este ponto de crítica e questionamento divide 

opiniões entre os atores. Entre aqueles que estão próximos ao movimento, nota-se um 

alinhamento forte na preocupação sobre repensar o objetivo central das empresas. No entanto, 

a posição varia desde um cunho bastante ideológico sobre os desafios até uma posição mais 

cética sobre o potencial de efetividade. As críticas aparecem de forma implícita em função 

dos fortes laços de relacionamento que permeiam o movimento e as pessoas envolvidas. 

“Para conseguir uma mudança sistêmica na economia, onde se conheça e se valorize as Empresas 

B, é necessário gerar conexões críticas entre os principais atores para a construção de Comunidade 

de Práticas, que serão o motor da mudança para novas economias.” website Sistema B 

 

O relacionamento é bastante próximo entre B-Lab, Sistema B e parte das empresas 

certificadas. É interessante notar que a referência de seus fundadores é forte entre os 

entrevistados. A certificação de empresas fora dos Estados Unidos torna o movimento global 

e aumenta também sua representatividade e abrangência. Na percepção do B-Lab, como 

apresentou um dos seus representantes entrevistados, o crescimento tem sido mais expressivo 

fora dos Estados Unidos do que no próprio país, ainda que esse comentário não seja 

respaldado por uma comparação numérica criteriosa. O Sistema B estabelece a ponte entre 

empresas sul-americanas e B-Lab. O Sistema B está dividido em duas frentes na América do 

Sul: criar uma comunidade de empresas B e um ecossistema mais favorável a empresas que 

usam o poder dos negócios para resolver problemas socioambientais. O principal foco 

reconhecido atualmente é o aumento do número de empresas certificadas.  

A história da constituição do Sistema B também é repetida diversas vezes pelas pessoas 

ligadas ao movimento, sendo possível notar o envolvimento emocional e engajamento com a 

narrativa. Percebe-se que suas condições de atuação são semelhantes a uma startup. A equipe 

é composta por apenas quatro pessoas. Apesar do reconhecido esforço e competência das 

pessoas do time, a necessidade de definição de prioridades e maior foco na atuação são 

apontados como pontos críticos para a consolidação do movimento no Brasil. Há outro ponto 

de atenção sobre a falta de clareza e distinção nas comunicações do Sistema B e do Sistema B 
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Brasil, o que pode contribuir para um enfraquecimento do reconhecimento no país. O próprio 

site do Sistema B apresenta a versão em espanhol e português, porém, é nítida a diferença de 

nível de informação nas duas versões, sendo superior na língua espanhola. 

Na região sulamericana, o Sistema B também atua na busca por políticas públicas que 

viabilizem o movimento. No Brasil, a legislação é diferente da norte-americana. As 

organizações devem estabelecer o objeto e função social, que, em teoria, já trataria das 

diretrizes de aproximação da geração de valor econômico e social. Porém isso não reflete na 

prática os princípios e níveis de performance preconizados pelo movimento B Corp. Por isso, 

no Brasil, foi estabelecido um grupo de trabalho, denominado grupo jurídico, envolvendo 

profissionais multidisciplinares para discutir a condução da frente de políticas públicas e 

legislação. Não há consenso em relação à prioridade na busca por uma legislação específica 

de um novo modelo legal no país. Porém, já há iniciativas mais avançadas nesse sentido na 

Argentina e no Chile. 

Ao buscar o arrojado objetivo de mudar o paradigma de negócios, o movimento procura 

articular o relacionamento entre diferentes atores alinhados ao mesmo propósito. A relação 

entre as organizações envolvidas no movimento, os atores diretos e seus stakeholders 

acontece em diferentes níveis, complementando o mapa de atores centrais envolvidos no 

movimento apresentado no referencial teórico, como mostra a Figura 22, e que responde o 

primeiro objetivo específico dessa etapa da pesquisa de identificar e descrever os atores 

envolvidos no Movimento B Corp. 

 

Figura 22: Mapa dos atores envolvidos no movimento BCorp 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A partir de uma visão por stakeholders, é possível classificá-los como primários e 

secundários (Freeman et al., 2007). Os stakeholders primários seriam aqueles indivíduos e 

grupos diretamente envolvidos, que podem afetar ou ser afetados diretamente pela 

organização, tais como empregados, clientes, fornecedores, investidores e comunidade, atores 

essenciais nas relações da maior parte dos negócios. Já os stakeholders secundários são 

aqueles que podem influenciar a relação com os stakeholders primários, por exemplo, 

governo, concorrentes, imprensa, grupos de interesse e de pressão. É importante destacar que 

estes exemplos levam em conta uma visão tradicional e genérica de organizações e deve ser 

adaptada para a realidade de cada negócio. 

Para a compreensão do movimento B Corp, compreende-se como stakeholders 

primários aqueles que estão diretamente envolvidos no movimento – B-Lab, Sistema B e 

empresas certificadas – e os influenciadores determinantes para o objetivo de impulsionar a 

certificação. Já aqueles que estão envolvidos nos objetivos do movimento no nível de 

influência, direta ou indireta, foram considerados stakeholders secundários. 

O grupo de investidores de impacto é o influenciador determinante, stakeholder 

primário, do movimento. Beneficiários diretos do sistema de informação para investimento de 

impacto do Movimento B Corp (GIIRS), o grupo está relacionado ao principal motivador das 

empresas para a certificação. Especialmente no Brasil, um dos principais motivos que deu 

início ao processo de certificação foi a exigência de mensuração para atrair o investidor de 

impacto, ou indicação do próprio investidor interessado no negócio. 

Dentro do grupo de stakeholders secundários, aparecem como influenciadores diretos, o 

governo, por conta da frente de legislação e políticas públicas, e as possíveis empresas a 

serem certificadas, em função do objetivo de aumentar o movimento no país, regionalmente e 

globalmente. Academia, imprensa e mercado tornam-se stakeholders secundários mais 

distantes, com influência indireta. São importantes na disseminação sobre o movimento, 

porém, não estão diretamente ligados à ação de certificação. 

No entanto, ainda que estejam mais distantes, os influenciadores indiretos também são 

convidados a participar do processo ativamente. Um dos exemplos mais emblemáticos é a 

participação no B-Lab's Standards Advisory Council, conselho internacional do B-Lab 

formado por cerca de 20 membros, especialistas de diferentes áreas e regiões do planeta, 

responsável pela facilitação e supervisão do processo bianual de revisão do B-Impact 

Assessment (BIA). O Sistema B é representado pelo Gonzalo Muñoz. Além disso, há a 

presença do brasileiro Carlos Eduardo Lessa Brandão, do Instituto Ethos, como especialista 

em responsabilidade social corporativa latino-americano. 
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5.2. A Certificação B Corp 

Em linha com os objetivos dessa etapa da pesquisa e a perspectiva adotada pela empresa 

certificada, ao longo das entrevistas foi possível entender que a análise sobre a certificação 

pode ser realizada em relação a três momentos distintos, como mostra Figura 23, mas que 

estão conectados com a própria trajetória da empresa / empreendimento. 

O primeiro momento é a atração, isto é, a motivação para a certificação. Essa etapa 

começa quando o empreendedor e/ou gestor toma conhecimento do movimento. A partir de 

então há um processo de conhecimento e de avaliação sobre a relevância e aderência para a 

empresa, incluindo a concorrência direta de outras certificações como também indireta de 

recursos e iniciativas mais pertinentes ao cenário e desafios da empresa. 

O segundo momento começa após a decisão da empresa por buscar o selo dando início 

ao processo de certificação. Buscou-se explorar nas entrevistas a perspectiva da empresa 

certificada sobre o processo, especialmente a avaliação de pontos fortes e fracos. A partir das 

respostas, é possível notar que há uma visão de benefícios, ou seja, consequências positivas 

obtidas a partir do processo, e alguns custos, especialmente humanos e financeiros. 

Após passar pelo processo e obter a certificação, a empresa obtém o que foi denominado 

como “selo” nesta pesquisa, constituindo o terceiro momento. Ter este selo traz algumas 

vantagens ou não, que foram exploradas nas entrevistas. Esse momento também reforça a 

caracterização do movimento, uma vez que é, em grande parte, delineado com base na 

imagem das certificadas. Portanto, observar a leitura feita pelos atores sobre o perfil das 

empresas certificadas também faz parte do escopo de análise desse terceiro momento.  

 
Figura 23: Etapas da Certificação B Corp sob a perspectiva da empresa certificada 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Com base nesse entendimento das etapas da Certificação B Corp, foi elaborado o mapa 

de codificação axial (Figura 24), que deu sustentação para a análise apresentada a seguir. 
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Figura 24: Mapa de Codificação Axial do eixo Certificação B Corp 

O mapa mostra os códigos de análise aplicados ao eixo certificação. O termo child mostra a relação de subordinação entre 

os códigos criados, subcategorias e categorias, seguindo a estrutura construída para dar sentido aos dados coletados. 

Fonte: elaborado pela autora pela base de dados NVivo 

 

Vale ressaltar que essa separação é resultado da análise das entrevistas a fim de dar 

sentido aos dados coletados, embora não seja apresentada dessa maneira pelo movimento ou 

pelos entrevistados. Os comentários sobre pontos positivos, vantagens e benefícios não 

estavam delimitados pelos momentos, assim como os pontos negativos, desvantagens ou 

custos. Essa separação em etapas tem o objetivo de organizar as informações de forma mais 

didática, ainda que seja possível correlacioná-las. Por exemplo, alguns motivadores também 

podem ser considerados vantagens, e assim por diante. Após a apresentação dos dados 

seguindo as etapas, obtém-se uma visão panorâmica da certificação sob a perspectiva da 

empresa certificada, possibilitando uma análise mais apurada dos desafios envolvidos. 

 

5.2.1. Motivação para a Certificação B Corp 

Assim como no movimento como um todo, a rede de relacionamento é também o 

principal propulsor da certificação, especialmente na identificação de atores com o mesmo 

alinhamento de valores. No Brasil, há um forte destaque para a apresentação via investidor de 

impacto, que demanda das empresas investidas algum mecanismo para a aferição da proposta 

de valor voltada para a geração de impacto socioambiental. Esse contato crescente por meio 

de pessoas já começa a esboçar uma das principais características, e uma das principais 

vantagens, do movimento: fazer parte de uma comunidade que compartilha os mesmos 

valores, tal como acontece em outros países, por exemplo, na Austrália (Stubbs, 2015). 
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O discurso oficial do B-Lab e Sistema B sobre os motivos para uma empresa se 

certificar trabalham com uma ampla gama de razões. No site, por exemplo, é apresentado um 

grupo de oito benefícios (Sistema B, 2014) – movimento global, proteção da missão, melhoria 

contínua, acesso a investidores, acesso a novos clientes, atrair talentos, posicionamento 

(exposição na mídia) e economia (benefícios via B-Lab). A lista fica ainda maior no 

handbook sobre a certificação (Honeyman, 2014): fazer parte de uma comunidade; atrair 

talentos e engajar empregados; aumentar credibilidade e construir confiança; geração de 

mídia; benchmarking e melhoria de performance; atração de investidores; proteção da missão 

da empresa no longo prazo; construir uma voz coletiva; economizar (benefícios via B-Lab); e 

liderar um movimento global. É interessante notar que as duas listas de benefícios são 

parecidas, mas sofrem uma forte adaptação em cada meio de comunicação, reforçando o 

aspecto de descentralização da mensagem comentado pelo representante do B-Lab. 

As duas listas mencionadas acima são abrangentes e detalhadas, porém, não dão a 

dimensão de quais são os aspectos centrais que impulsionam a decisão por participar do 

processo de certificação. Nesse sentido, ainda que nas entrevistas tenham sido mencionados 

diferentes motivos, como mostra o recorte da codificação na Tabela 11, nota-se uma ênfase 

em aspectos ideológicos da cultura e da intencionalidade do negócio, somado, especialmente 

no Brasil, ao aspecto pragmático de atração de investimento de impacto. Nos Estados Unidos, 

destaca-se a manutenção da missão e da cultura. 

Tabela 11 

Mapa de Codificação do Eixo Certificação B Corp – Motivadores  

Nome Fontes Referências 

CERTIFICAÇÃO 2 2 

DESMOTIVADORES 1 1 

CONCORRÊNCIA DE RECURSOS 2 6 

MOTIVADORES 3 4 

ATRAÇÃO DE TALENTOS 3 6 

ATRAÇÃO INVESTIMENTO IMPACTO 5 9 

BENCHMARKING 1 1 

JÁ NASCEU B 7 11 

LEGITIMIDADE 5 10 

MANUTENÇÃO MISSÃO E CULTURA 6 12 

MENSURAÇÃO 4 7 

POSICIONAMENTO IDEOLÓGICO 10 22 

POSICIONAMENTO MERCADOLÓGICO 4 8 

POSICIONAMENTO MULTISTAKEHOLDER 1 1 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Banco de dados NVivo 
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Como o presente trabalho não tem nem o objetivo nem as condições para produzir 

generalizações e comparações, é importante reforçar que os dados devem ser 

contextualizados, mas possibilitam uma melhor compreensão das motivações reais dos 

empreendedores cujas empresas foram certificadas. 

Afora o caráter ideológico comum nos dois países e que carrega o movimento, o 

principal motivador pragmático é a atração de investidor de impacto, principalmente no 

Brasil. Além dos casos de empresas certificadas entrevistadas, este também seria um 

motivador para as prospects, ainda que o investimento de impacto seja restrito e 

potencialmente as empresas tenham que procurar outras fontes de financiamento e até mesmo 

um perfil tradicional de investidor. 

“A gente estava em processo de criar a empresa social e captou com um fundo de investimento de 

impacto [nome excluído] para criar a empresa social. E uma grande dúvida que eu tinha 

pessoalmente como empreendedor social era como medir intencionalidade (...) Eu encontrei uma 

ferramenta chamada GIIRS, que é o Global Impact Investing Rating System e na época o fundo já 

estava passando por um processo de certificação para virar um fundo GIIRS.” Empreendedor 

certificado Brasil E05 

 

“Conhecemos o [investidor] que ia investir porque ele só investe em quem é social. Eles tinham 

critérios de avaliação das empresas, na verdade eles sempre investiam ou em educação ou em 

saúde, ou em ... tinha outro pilar. E a gente não era nenhum desses pilares, porque a gente não era 

educação, nem saúde. (...) Ele [o investidor] falou ‘muito legal, mas não invisto em nada disso, só 

que eu quero investir [na sua empresa] porque faz total sentido. Essa classe é realmente carente de 

um monte de coisa. Aí ele conheceu a empresa B e indicou que a gente falasse com eles e 

fossemos certificados. (...) Tivemos a sorte de ter um investidor social.” Empreendedor certificado 

Brasil (E02) 

 

“Nós queríamos construir impacto social para o negócio não importa o que aconteça. Quando 

estávamos conversando com investidores percebemos que isso é parte do objetivo e queríamos ser 

capazes de ter investidores de impacto que entendessem que temos algumas dessas metas e que o 

impacto social é um dos nossos principais objetivos” Empreendedor certificado EUA (E10) 

 

“Podemos dizer que encontrar financiamento é valioso (...) No entanto, penso que o pool de 

investidores de impacto ainda é pequeno... Mas quando as empresas com propósito estão 

procurando investimentos elas reconhecem o quanto é importante para estes investimentos de 

impacto o que elas [as empresas] estão fazendo.” Representante B-Lab (E12) 

 

No entanto, utilizar a certificação como um dos elementos na atração de investidores só 

foi possível porque as empresas já tinham a questão socioambiental imbricada em sua 
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essência. Assim como apareceu no estudo australiano (Stubbs, 2015), a certificação B Corp 

fornece uma identidade organizacional comum para empresas que compartilham de valores 

parecidos no que tange o entendimento do papel social das organizações. Nesse sentido, a 

certificação BCorp é única, com a vantagem expressiva de já estar conectada a diversos 

grupos de investimento de impacto pelo B-Analytics. A necessidade da certificada estava em 

mensurar o impacto/performance de maneira criteriosa e idônea e conferir legitimidade para a 

proposta de valor socioambiental a fim de acessar esse tipo de investimento. Esta mensuração 

comprova uma atitude inerente ao negócio, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. 

Os empreendedores afirmam que já eram uma empresa B mesmo sem a certificação, 

pautando sua atuação nos mesmos princípios desde a fundação. Assim, a certificação é um 

mecanismo para dar legitimidade e reforçar um posicionamento ideológico, apontando para o 

motivador subjacente à escolha do selo B como forma de conferir credibilidade ao diferencial. 

Porém, ainda que este diferencial se reflita no posicionamento mercadológico e na 

comunicação da empresa certificada, nota-se uma hesitação em usar o termo 

‘posicionamento’, com receio de ser confundido com greenwash ou apenas discurso. 

“A empresa que foi certificada é aquela e que já tinha isso anteriormente. É mais uma questão de 

ratificar algo que eu sei que sou.” Empreendedor prospect (E01) 

 

“A gente pensa em já começar sendo uma BCorp, a gente inclusive tem visto e estudado os 

formulários e os requisitos da certificação porque isso reforça o nosso objetivo de negócios. O selo 

acaba sendo um comprovante de que a empresa atua dessa forma.” Empreendedor prospect (E07) 

 

“A gente tem de fato cunho social, porque nossa essência é essa, nossa raiz é essa e a gente quer 

manter isso. (...) A gente quer continuar a ser social. Aí tem uma questão de inspiração pessoal. A 

gente sempre vislumbrou isso, se é para empreender, é bom empreender em algo que faça a 

diferença.” Empreendedor certificado (E02) 

 

“Eu acho que a [empresa] já nasceu com esse espírito de ser mais B (...) Eu acho que o certificado 

B nos traz uma legitimidade de que a gente faz as coisas de uma forma mais correta.” 

Empreendedor certificado (E03) 

 

“Nós somos uma B Corporation em filosofia desde antes de nos tornarmos certificadas. Quero 

dizer, a como conduzimos os negócios. Nós já tínhamos esse modelo de negócios, não precisamos 

mudar muito.” Empreendedor certificado Estados Unidos (E09) 

 

A alteração do estatuto e do contrato social para a inclusão de cláusulas específicas que 

sustentam a missão de valor compartilhado torna-se, então, um dos principais diferenciais e 
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aspectos simbólicos do movimento. Esse é um elemento essencial que confere legitimidade ao 

movimento e à empresa, pois registra legalmente esse compromisso. Esse aspecto simbólico 

também reforça um dos motivadores, a fim de buscar a certificação como mecanismo para 

manter a missão e a cultura da empresa no seu crescimento ou na sua trajetória. 

“Tanto que está em contrato, a gente alterou o contrato para ter isso, não é só verbal. Somos uma 

empresa de impacto social e a gente tem um compromisso.” Empreendedor certificado (E02) 

 

“O movimento identifica então as empresas que tem essa proposta e ajuda a despersonificar esse 

objetivo da figura do empreendedor e do fundador, no momento em que exige uma mudança no 

estatuto da empresa (...) O fato de você incluir duas cláusulas no estatuto que reafirmam o objetivo 

social da empresa é muito importante para que seja incorporado mesmo como parte do negócio, 

independente do negócio crescer.” Empreendedor prospect (E07) 

 

Por outro, o principal desmotivador é a concorrência de recursos frente aos desafios de 

empreender, como busca por financiamento, desenvolvimento de capacidade de gestão, entre 

outras atividades inerentes ao sucesso no ambiente de negócios. Essa necessidade e 

concorrência são ainda mais sentidas em pequenas empresas, maior parte do movimento, nas 

quais o desenvolvimento de competências e acesso a recursos torna-se ainda mais crítico e 

difícil. O conhecimento e acesso a esse tipo de benefícios poderia deixar o movimento ainda 

mais atraente para essas empresas. 

“Porque a gente sempre teve a questão do social na causa, mas que chega um ponto que eu preciso 

faturar, porque se não vou morrer como negócio. E às vezes a gente se pergunta até que ponto vale 

nesse país ser tão social. Porque a gente faz, faz, faz, mas não tem respaldo de ser tratado de outra 

maneira porque você está se esforçando para mudar o mundo (...) Nosso certificado está ali 

[apontando para a parede]), ele diz assim, a gente faz parte de uma das empresas que quer mudar o 

mundo. Isso é forte pra caramba, não é todo mundo que quer mudar o mundo aqui. Só que você 

quer mudar o mundo e ao mesmo tempo você sofre muito com isso.” Empreendedor certificado 

Brasil (E02) 

 

“Talvez dependendo do momento da organização isso [redes de networking de conteúdo] seja 

muito mais útil, muito mais relevante, quando a empresa está precisando muito mais de capacity 

building, do que de chancela.” Empreendedor prospect (E01) 

 

Não é percebida nenhuma concorrência direta da certificação B Corp, uma vez que ela 

olha a empresa como um todo, em suas práticas de gestão e relacionamentos multistakeholder. 

No entanto, concorrem com diversos novos selos e certificações que também surgem na 

esteira de movimentos de responsabilidade social, sustentabilidade e uma nova consciência de 



113 

 

negócios. Tais reconhecimentos também podem ser vistas como congêneres, ou seja, com 

finalidades parecidas, mas que não concorrem entre si. Foram citadas ao longo das entrevistas 

algumas certificações como: Orgânicos, Fair Trade, Certified Humane, ISO e FSC. Além 

disso, a certificação B também concorre com outros mecanismos de prestações de contas e 

premiações que se prestam a fins semelhantes, apesar de não contarem com uma auditoria, 

tais como: Melhores Empresas para Trabalhar, Indicadores Ethos e GRI. 

 

5.2.2. Processo de Certificação B Corp: Custos e Benefícios 

“O aspecto mais legal do B-Impact Assessment (BIA) é que cada vez mais eu escuto CEOs se 

referirem a ela como o ‘guarde reio’ para negócios do bem” Representante B-Lab (E12) 

 

O processo de certificação começa com o preenchimento do formulário disponível no 

site. “Para ser uma Empresa B, a empresa tem basicamente que atender a requisitos de 

performance e atender requisitos legais”, resumiu a representante do Sistema B. Após a 

análise, a empresa deve enviar a comprovação das práticas declaradas. Esse processo é 

eletrônico, o que facilita a condução, mas também representa um risco de credibilidade. 

“Acho um processo ok, eu acho que tem uma etapa do processo que as pessoas poderiam vir in 

loco para avaliar realmente, ver, porque é tudo online, eu acho que deveria ter um dia de auditoria 

mesmo, porque te faz pensar. Eu lembro quando a gente fazia auditoria, por exemplo, da ISO era 

um mega esforço, porque precisa ter as coisas na mão, não era só mandar uma evidência online. E 

é diferente o auditor vir, e falar ‘vou te auditar agora, me traz isso’ ou ‘deixa eu conversar com seu 

funcionário’. A história é outra” Empreendedor certificado Brasil (E02) 

 

O questionário rico e abrangente é apontado como uma das forças do processo de 

avaliação, embora seja trabalhoso e dispendioso. Um importante benefício é a obtenção de um 

diagnóstico sobre sua atuação, com possibilidade de implementação de melhorias e 

alinhamento interno. Torna-se um valioso processo reflexivo sobre suas práticas e objetivos. 

“Quando a gente começou o trabalho de avaliação para a empresa B foi um período de super 

reflexão pra gente. Foi muito legal, a gente refletia sobre cada questão e pensava porque não tinha 

feito algumas coisas antes, porque eram às vezes muito fáceis de serem implementadas. Foi porque 

a gente achava que não tinha valor, a verdade é essa. (...) O processo de avaliação é bacana, e 

customizado para o Brasil. E o principal é que não dá chance de responder brevemente a nada. 

Você não pode simplesmente responder faço, não faço ou vou fazer. Não, você tem que fazer um 

relato sobre tudo. Então você pensa muito em cada resposta. Então pra gente o grande ponto foi 

esse, porque a gente teve que refletir sobre essas questões. Empreendedor certificado Brasil (E02) 
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“O BIA ajuda essas empresas a medir onde é que elas estão nessa caminhada de redefiniçao do 

papel das empresas e de sucesso de negócios.” Empreendedor certificado Brasil (E05) 

 

“A gente decidiu responder o questionário juntos, mais como exercício de alinhamento dos sócios 

para ver o quanto a gente acha que está ou não.” Empreendedor prospect (E01) 

 

A recertificação acontece a cada dois anos. Apenas as empresas certificadas 

entrevistadas nos Estados Unidos haviam participado deste processo, mas que pareceu entrar 

no fluxo de rotina e aprendizado, ainda que continue sendo um processo extenso. 

“Eu não diria que é um assessment fácil, porque o processo não é simples. Nós temos um comitê 

interno que ajuda a coletar as informações e a passar por todo o processo.” Empreendedor 

certificado EUA (E08) 

 

Existe um esforço deliberado do B-Lab e do Sistema B para apoiar as empresas 

certificadas em seus processos de melhoria e aumento de suas notas. O apoio inclui dicas no 

site e o programa do B-Lab Improve you score, que ajuda as empresas certificadas a 

implementarem planos de melhorias. As principais mudanças estão voltadas para a 

documentação dos processos e a formalização de políticas o que, em ultima instância, também 

ajuda a empresa a manter suas práticas nos momentos de crescimento. 

“A gente começou a ter em todos os nossos cadastros essas informações que a gente precisava para 

realmente conseguir entender se [a empresa] tinha um real impacto.” Empreendedor certificado 

Brasil (E02) 

 

 “O simples ato de escrever ajuda você a calibrar como está nessa prática. Você se sente que você 

tem feito isso [a prática de gestão], mas agora nós realmente temos algo que mostra como está 

sendo feito e como podemos melhorar. Monitorar é importante, é a maneira pela qual nós sabemos 

o que estamos fazendo, do contrário está apenas na cabeça de quem está administrando o negócio 

ou está em algum material genérico da organização.” Empreendedor certificado EUA (E09) 

 

“Ao ver a nossa nota nós percebemos que há um pouco mais para fazer em termos de 

documentação e de estabelecimento de políticas, este é um passo importante e nós estamos 

crescendo. Há mais pessoas envolvidas nos processos, então é uma forma de assegurar que é 

praticado.” Empreendedor certificado EUA (E08) 

 

São, ainda, relatados casos de mudanças em outras práticas, como implementação de 

sistemas de reciclagem, de gestão de recursos humanos ou de relacionamento com clientes. 

“A gente se questionava porque não tinha feito algumas coisas antes, porque eram coisas às vezes 

muito fáceis de serem implementadas, mas a gente achava que não tinha valor, a verdade é essa. 
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(...) Quando a gente foi ver na prática, tinha coisas bobas que a gente não fazia. Tipo as questões 

que nos fizeram refletir, do tipo, tá bom, você faz tudo isso, mas você recicla seu lixinho?” 

Empreendedor certificado Brasil (E02) 

 

“Uma das mudanças foi começar a fazer um debrief com os clientes após o projeto, com base num 

formulário de um processo efetivo para descobrir o que funcionou, o que não funcionou e o que 

podemos fazer melhor da próxima vez.” Empreendedor certificado EUA (E10) 

 

O processo de avaliação também tem custos, especialmente de horas dedicadas. Nos 

casos das pequenas empresas envolvem muitas vezes os sócios. Os custos financeiros também 

podem ser considerados “significativos dependendo do porte da empresa” (Empreendedor 

certificado – E02). 

“Tem desvantagens sim! Só o trabalho que dá, a quantidade de horas e de processos dedicados. 

(...) Tem ainda a questão financeira, porque a empresa tem que pagar para ser B Corp.” 

Empreendedor prospect (E07) 

 

Os custos mencionados não parecem exercer forte influência negativa após a decisão por 

obter o selo. Esses custos são levados em conta no momento anterior, concorrendo, 

principalmente, em termos de recursos com os outros desafios inerentes à sobrevivência do 

negócio e do ato de empreender. 

 

5.2.3. Obtenção do “Selo”: Vantagens e Desvantagens 

“O selo acaba sendo um comprovante da atuação da empresa.” Empreendedor prospect (E07) 

 

Após receber a certificação, a empresa está autorizada a usar o “selo” de Empresa B em 

todas as suas comunicações e passa a constar nos sites regionais e globais do movimento. As 

vantagens mais expressivas reconhecidas pelos entrevistados derivam do posicionamento 

ideológico que motiva a certificação. Em um primeiro nível, ajuda a explicar o cunho 

socioambiental da proposta de valor do modelo de negócios adotado pela empresa, o que lhe 

confere um diferencial e uma maior credibilidade de seu discurso. Em um segundo nível, gera 

uma rede de relacionamento (networking) com empresas, líderes e empreendedores que 

partilham dos mesmos valores, criando um senso de comunidade. Como apareceu em 

pesquisa similar na Austrália, a sensação é de “fazer parte de um clube” (Stubbs, 2015, p. 19). 

O “selo” representa um símbolo visual para “classificar o tipo de negócios que essas empresas 

são (...) assim como valida e explica sua abordagem de negócios para os stakeholders” 

(Stubbs, 2015, p. 19, tradução da autora). 
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“Mesmo sem saber exatamente, sem conhecer o sistema B, só o fato de ser um certificado 

internacional, reconhecido, com pessoas sérias por trás, já traz essa credibilidade, se a pessoa 

quiser saber mais ela pode procurar o site (...) Você fala que é um certificado internacional e tem 

mil empresas pelo mundo, é um negócio mais sério.” Empreendedor certificado Brasil (E03) 

 

“A rede gera esse network, mas também gera um pouco de uma confiança de saber que você pode 

contar com outras empresas, que não vai ser só um ambiente agressivo do mercado, da 

concorrência, então tem um pouco de um outro espírito aí também.” Acadêmico (E06) 

 

“Essa seria a maior mudança, porque às vezes é solitário fazer a coisa certa, se você não conhece 

outras empresas que está cuidando dos negócios da mesma maneira. E eu acho que conhecê-las e 

encontra-las muito estimulante (...) É maravilhoso saber que somos parte da comunidade que não é 

definida apenas pela geografia ou por necessidade, mas é a forma como a nossa comunidade tem 

feito, são os nossos valores e o porquê que nos definem.” Empreendedor certificado EUA (E09) 

 

“É um movimento que nós temos orgulho de fazer parte e nós propagamos.” Empreendedor 

certificado EUA (E08) 

 

Ao evidenciar o cunho socioambiental de seu posicionamento, as vantagens percebidas 

são mais expressivas nos relacionamentos com outras organizações e na cadeia de valor, tais 

como: possibilidades de parcerias entre empresas B; argumento de sustentabilidade com 

empresas de maior porte, seja como fornecedor seja como parceiro; ou melhor inserção na 

comunidade. Foram mencionados diversos exemplos, mas tinham relação muito maior com a 

identificação de práticas de responsabilidade social do que a causa da organização em si. 

“Esse mercado é muito dependente desse network, não só para promover troca de informação, mas 

também muitas vezes você pode ter uma relação comercial entre essas empresas”. Acadêmico 

 

“Faz diferença para a nossa relação para fora, quando a gente sai da empresa para criar parcerias. 

(...) Quando a gente foi conversar com [parceira], uma das coisas que fez com que eles abrissem as 

portas foi falar da Empresa B. Eles disseram ‘que legal, eu também sou de sustentabilidade’. Já 

reconheceu o que era, acontece uma identificação.” Empreendedor certificado Brasil (E02) 

 

“Outro ativo que é a nossa rede, então, assim, a gente tem uma força de entrar e tanto um 

conhecimento de como chegar a iniciativas socioambientais (...) Para chegar para uma organização 

que a gente não conhece e falar que a gente é certificado, abre muitas portas com fornecedores e 

parceiros.” Empreendedor certificado Brasil (E03) 

 

Como stakeholders específicos, aparece novamente o acesso a investidores, mas 

também outras formas de financiamento que levem a atuação socioambiental em 
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consideração. A atração de talentos também foi mencionada, de forma mais conceitual e 

ligeiramente mais destacada nos entrevistados norte-americanos. A justificativa em relação à 

competitividade por talentos na região de São Francisco e Vale do Silício foi apontada pela 

representante do B-Lab na região como um fator contextual relevante nesse sentido. 

“Hoje a gente abre uma vaga de estagio, posta no nosso Face [Facebook] e chove currículo. A 

gente contratou uma jovem para uma vaga de estagio de R$ 800, ela é formada, ela aceitou o 

salário equivalente ao de estágio, sendo que ela ganhava três, quatro vezes mais quando ela era 

estagiária, tipo ela está com a gente super feliz. Então tem isso também” Empreendedor certificado 

Brasil (E03). 

 

No entanto, a proposta ainda não é expressiva em relação aos clientes. Embora ajude a 

explicar o posicionamento, o selo não é conhecido tampouco reconhecido. Uma representante 

do Sistema B (E04) acredita que não há casos de empresa que tenha se certificado “porque 

entendeu que isso é uma oportunidade de negócio”. 

Questiona-se a atração de clientes pela proposta de valor social e até mesmo sua 

disponibilidade de “pagar por isso”. Como disse o empreendedor brasileiro certificado (E03). 

“os clientes, em geral, valorizam, mas dificilmente pagam por isso”. 

“Mas eu não sinto que hoje isso tem uma maior adesão por uma das partes por conta disso. Eu 

acho meu cliente hoje quer resolver o problema dele, a verdade é essa. Ele não fala ‘que legal, 

vocês têm isso, que bacana.” Empreendedor certificado Brasil (E02) 

 

“Eu não vejo que tenha nos ajudado com os clientes (...) não estou certo de que eles entendem 

completamente o que é uma B Corp.” Empreendedor certificado EUA (E10) 

 

Nos Estados Unidos, ainda há outros benefícios de negócios, como política de descontos 

entre empresas B ou para serviços de negócios, como softwares de gestão de marketing de 

relacionamento ou políticas de financiamento em Bancos. Outra iniciativa é o apoio à 

melhoria de práticas pelo programa Measure What Matters, que facilita o mapeamento de 

pontos de melhoria no diagnóstico. Essas iniciativas estão sendo implantadas aos poucos no 

Brasil, mas ainda não são reconhecidas como atrativos. 

Nota-se também que as pessoas mais próximas ao Sistema B conhecem os benefícios a 

serem importados para o País. Porém, mesmo sendo uma empresa certificada, aquelas pessoas 

que não apresentaram um relacionamento tão ativo com o Sistema B não tem as perspectivas 

do quais são os benefícios práticos que a certificação pode trazer para os negócios.  “Ainda 

não está claro qual é o pacote de benefícios que [as empresas] recebem aqui no Brasil. e para 

muitas delas isso é relevante porque é um investimento que elas estão fazendo” (Acadêmico 
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E06). De fato, a ausência de um benefício prático leva a uma percepção de baixa relação 

custo-benefício da certificação, compensada apenas pela força do posicionamento ideológico. 

“Hoje o valor percebido é muito pequeno” (Empreendedor certificado Brasil E03). 

“No Brasil hoje, por mais que você tenha um cunho social comprovado e você queira realmente 

mudar um segmento inteiro e você faça isso de uma forma que é admirada por muitos, na real, 

você tem pouca ajuda (...)não tem nada assim que a gente vê hoje que você fala que é empresa B, e 

alguém fala “ah, tá, então se você tem isso, o que você quer desenvolver, você tem esse projeto, 

então vamos ajudar de alguma maneira. Não tem!” Empreendedor certificado Brasil (E02). 

 

“Tem esse custo financeiro, tem o custo do tempo, do recurso, das pessoas, e justamente, como o 

valor agregado, ao meu ver, ainda não é alto, essa é uma grande desvantagem.” Empreendedor 

prospect (E01) 

 

Se por um lado a obtenção do selo reforça o motivador de legitimidade do 

posicionamento ideológico, atração de investidores e participação em uma comunidade, a 

ausência de um benefício prático constitui a principal desvantagem, como pode ser observado 

no mapa de codificação da etapa do “selo” no eixo certificação (Figura 25).  

 
Figura 25: Mapa de Codificação Axial do eixo Certificação B Corp - SELO 

Fonte: elaborado pela autora pela base de dados NVivo 

 

Reforça a noção de valores pessoais como motivadores e o risco de ser um movimento 

de “nicho”, que requer um longo caminho para representar pragmaticamente uma mudança. 
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“Cria o movimento, mas a certificação não reverte nada! As empresas certificadas são aquelas que 

já são assim. Pelo menos em todas as [Empresas B] que eu conheço os fundadores já têm esses 

valores.” Empreendedor prospect (E07) 

 

O baixo conhecimento (awareness) e reputação da certificação interfere na pouca 

atratividade. “Precisa reforçar sua imagem e mostrar que é uma coisa mais especial”, afirma o 

empreendedor prospect (E01). A construção de imagem positiva seria uma vantagem prática 

capaz de atrair mais organizações. Dessa forma, gerar visibilidade e reconhecimento do selo 

como marca constitui um dos principais desafios. Tal reconhecimento poderia também 

reverter cada vez mais em vantagens para as organizações certificadas.  

“Acho que o grande desafio deles hoje é divulgar o que é empresa B, é ter uma nomenclatura 

reconhecida, você falar assim “olha, eu sou uma empresa B” e as pessoas saberem o que é”. 

Empreendedor certificado Brasil (E02). 

 

“Eu diria que a fragilidade é de marketing e conhecimento do consumidor, brand awareness e ter 

um argumento realmente convincente do porquê as empresas deveriam se tornar B Corps” 

Empreendedor certificado EUA (E08) 

 

“O risco é da própria certificação no Brasil , do movimento no Brasil, não se firmar como se 

espera, como essas empresas estão apostando, do movimento perder um pouco o fôlego ou o foco 

e não conseguir se desenvolver como se desenvolveu lá fora ou está se desenvolvendo em outros 

lugares” Acadêmico (E06) 

 

Para gerar mais reconhecimento, os atores envolvidos entendem que é importante 

influenciar mudanças nas empresas ainda “não convertidas” e, assim, “aumentar a massa 

crítica” (in vivo) do movimento. 

“Algumas opiniões são de que a gente tem que primeiro fortalecer o setor, que primeiro mostrar 

realmente para o governo que tem um setor, que existem empresas por aí e que estão trabalhando 

com esse lado social e ambiental. (...) A gente está trabalhando todo esse ecossistema para 

aumentar esse número, e a gente espera realmente começar a influenciar as grandes empresas 

trazendo elas para perto.” Representante Sistema B (E04) 

 

“Eu acho que hoje tem uma massa crítica pequena, precisa atingir um número de empresas. (...)  

como é que você vai fazer um programa de financiamento de empresas B. quantas precisam disso? 

Duas, três. Massa crítica, que massa você tem para falar de um acordo com um banco, vai, uma 

linha de crédito para empresas B.” Empreendedor certificado Brasil (E03). 

 

“Existem um monte de negócios por aí que podem não ter o impacto social em sua missão e eu 

não acho que a B Corp já descobriu como alcançá-los e ajudá-los a entender que é realmente 



120 

 

importante que eles acrescentem o impacto social nas suas missões e se transformem em Empresas 

B.” Empreendedor certificado EUA (E10) 

 

“Eu acho que nesse momento tem que colocar todas. Até porque é muita mudança do sistema atual 

e todas elas estão, de alguma forma, repensando a maneira de se fazer negócios. Mas aí você não 

compara. A comparação é burra! São empresas muito diferentes, não tem como comparar. O 

problema é que a gente pensa muito linear e cartesiano, mas a gente te que pensar como essência.” 

Empreendedor propesct (E07) 

 

A lógica subjacente, obtida pela análise do mapa de codificação dos desafios da 

certificação (Figura 26), é de que quanto maior a comunidade de Empresas B, maior 

representatividade do movimento e, consequentemente, maior o poder de argumentação e 

barganha por novos benefícios e por políticas públicas, como, por exemplo, opções de 

preferência de financiamento e de compra. 

 
Figura 26: Mapa de Codificação do eixo Certificação B Corp - DESAFIOS 

Fonte: elaborado pela autora pela base de dados NVivo 

 

Porém, “aumentar massa crítica” traz outros dilemas, pois há o risco de descaracterizar o 

que representa a certificação ao aceitar cada vez mais empresas. Como abordado 

anteriormente, a identidade do movimento é também interpretada pela imagem das 

certificadas. Esse é um ponto bastante sensível, pois, apesar de ter um posicionamento 

ideológico forte e mensagens bastante atraentes, gera questionamentos sobre como é definido 

e mensurado o impacto e/ou performance socioambiental preconizado pela certificação. Além 

disso, há os riscos inerentes a certificações em geral que podem desvirtuar seu objetivo final 

em função da sua sustentação financeira e rentabilidade. 

“Não gostaria de fazer parte de um grupo se eu começar a identificar que aquele grupo tem 

organizações que têm visões antagônicas de mundo, aí é um problema grave. E tem uma pressão 

econômica para a certificação acontecer, pois é entrada de recurso.” Empreendedor prospect (E07) 

 



121 

 

“A certificação vira um negócio e é um negócio muito rentável no Brasil e que está crescendo cada 

vez mais.” Empreendedor prospect (E01). 

 

Esse dilema é reforçado pela dificuldade de explicar claramente qual o “tema” da 

certificação, refletido na grande heterogeneidade presente no pequeno grupo de certificadas 

no Brasil. Para explicar o tema da certificação, os entrevistados utilizaram diferentes termos e 

explicações. Muitas vezes tratados como sinônimos, afirmou-se que a avaliação refere-se a: 

avaliação das práticas gerenciais, nível das práticas de responsabilidade social, requisitos de 

performance, mensuração da performance socioambiental, mensuração do impacto e garantia 

de que a sustentabilidade está no centro da estratégia de forma transversal. São elementos 

relacionados entre si, mas que dificultam o reconhecimento exato da definição de impacto 

utilizada como elemento de medida. Vale ressaltar que as respostas, no geral, foram bastante 

evasivas, referindo-se à abrangência e complexidade do questionário e, em muitas vezes, 

sugerindo a consulta ao site, inclusive no preenchimento do BIA como organização fictícia. 

Para os fins deste trabalho, buscou-se desenhar o entendimento a partir das respostas dos 

entrevistados. Em linhas gerais, o que se entende da certificação é de que a empresa precisa 

comprovar algum tipo de impacto social e/ou ambiental positivo, que pode ser direto – a partir 

de sua atividade-fim e missão – ou indireto – por meio de sua cadeia de valor e práticas 

gerenciais. A certificação B se diferencia no mercado por avaliar a atuação da empresa como 

um todo, diferente das certificações tradicionais, centradas nos produtos ou nos processos de 

produção. Também é diferente dos mecanismos de prestação de contas de responsabilidade 

social e de sustentabilidade como certificação independente. 

“Esse movimento não só no Brasil como no mundo, está sendo liderado por pequenas ou médias 

empresas que, muitas vezes, são negócios sociais, que são empresas que nascem para resolver 

algum problema social ou ambiental, que nascem com esse propósito. A grande maioria são jovens 

empreendedores e empresas jovens. (...) A Natura foi a primeira grande de verdade. Até agora, 

80% das empresas certificadas no mundo são pequenas ou médias.” Representante Sistema B 

(E04) 

 

“A definição de medição de impacto social (...) é uma área muito cinzenta. Como gerar renda para 

uma comunidade é fácil, como você vê o impacto de valorização daquela cultura, é muito 

intangível, muito subjetivo, então, tem essa dificuldade. (...) eu não lembro exatamente o 

questionário, mas tem essa parte de fornecedores, benefícios para os clientes, principalmente 

quando o cliente é da base da pirâmide. Mas não tem muitas perguntas relacionadas sobre como é 

que você muda a vida da pessoa. Mas, também, como é que você vai medir isso?” Empreendedor 

certificado Brasil (E03) 
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“Eu posso não atuar em produtos sociais, mas posso cuidar da cadeia de valor e gerar valor a partir 

daí. Então vai ter a contribuição socioambiental de cada empresa. Não são comparáveis 

diretamente, cada uma deve ser avaliada de acordo com seu perfil.” Empreendedor prospect (E07) 

 

Como o movimento B Corp está bastante próximo ao fenômeno de negócios sociais, a 

certificação foi, num primeiro momento, associada a esse tipo de empreendimento, dando 

indicativos de se tratar de uma ferramenta ideal para a identificação dessas organizações 

híbridas. A maioria das empresas certificadas são negócios sociais de pequeno ou médio 

porte, reforçando essa leitura. No entanto, o posicionamento oficial do Sistema B é de que a 

certificação pode ser concedida para qualquer empresa com fins lucrativos, incluindo 

negócios sociais, mas que tenha práticas de gestão que permitam uma melhor performance 

socioambiental e até mesmo a geração de impacto positivo. O discurso é tentativamente 

replicado, embora seja muitas vezes confundido e transmite a mensagem inversa, reforçando a 

deficiência de alinhamento de mensagem presente no movimento. 

“Os negócios sociais podem ser empresas B, assim como qualquer empresa pode ser uma empresa 

B, desde que ela tenha práticas para isso. Aqui a gente está falando muito mais de práticas 

empresariais.” Representante Sistema B (E04) 

 

“Uma Empresa B é um negócio social certificado, toda a empresa B é um negócio social, mas nem 

todo negócio social é uma empresa B” Empreendedor certificado Brasil (E03) 

 

“O conceito de Empresa B é muito mais amplo porque ele pode ser uma empresa de vários 

movimentos que estão acontecendo no mundo. Pode ser um negócio social, pode ser uma empresa 

que atua com o valor compartilhado (...),pode ser uma empresa que faz parte do movimento do 

Capitalismo Consciente, pode ser uma empresa do movimento do B Team do Manson... a questão 

é toda Empresa B tem que ser uma empresa, em primeiro lugar, tem que ser lucrativa, se ela vai 

doar o lucro, se ela vai reinvestir o lucro, ou se ela não vai distribuir o lucro é uma questão de 

governança interna dela.  Então o conceito de Empresa B é um pouco mais amplo do que o 

conceito de negócios sociais” Empreendedor certificado Brasil (E05) 

 

“Pode ser desde um negócio social, como a Raízes, a uma Natura que não é definitivamente, para 

mim, um negócio social, mas que tem dentro do seu core business uma estratégia de 

sustentabilidade” Empreendedor prospect (E01) 

 

Por outro lado, a presença de empresas tradicionais, de pequeno a grande porte, que não 

tenham uma clara proposta de valor e atividade-fim voltada para a geração de valor 

socioambiental leva a outro entendimento. Ao certificar empresas não orientadas à missão 
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social, mas com excelentes práticas de gestão e requisitos de performance, não se diferencia 

dos movimentos de responsabilidade social, sustentabilidade ou valor compartilhado. 

Este parece ser outro ponto bastante sensível para a construção de um posicionamento 

único e forte pelo movimento. Esse questionamento foi incorporado ao estudo, para atender 

ao critério de reflexibilidade de credibilidade da pesquisa (Pozzebon & Petrini, 2013). Uma 

vez que apresenta maior amplitude no hibridismo organizacional, abre espaço para atrair mais 

empresas, mas não diferencia aquelas que atuam diretamente na geração de valor 

socioambiental em modelos orientados ou relacionados à missão. 

Uma das sugestões para esta diferenciação partiu de um dos entrevistados, tendo como 

referência os típicos níveis de alcance presentes em outros tipos de certificação, sem 

subdividir e burocratizar demasiadamente o movimento. Até mesmo porque, para atrair mais 

empresas e valorizar as mudanças rumo a um negócio de impacto, parece fazer sentido 

possibilitar o reconhecimento de boas práticas. Esta subdivisão também é vista por outros 

pesquisadores como uma das possibilidades de evolução das organizações B na constituição 

de um novo modelo organizacional (Bilgili et al., 2015). 

“Muitas vezes têm certificados, por exemplo, que vão ao nível 1,2 e 3. Você não para. Você não 

ganha o certificado do Sistema B, você ganha o Sistema B1. Tem muito a andar para frente. Eu 

não sei se o sistema B tem isso e como é esse formato. Eu gostaria que tivesse, né, para ter uma 

provocação cada vez maior, aí as empresas começam a se movimentar. (...) não dá para botar todo 

mundo no mesmo cesto (...) Mas cuidado, já estamos trabalhando num nicho, eu não sei se sou a 

favor de nichar ainda mais, eu acho que tudo é uma coisa só.” Empreendedor prospect (E01) 

 

Em uma versão mais recente do site global, o B-Lab incorporou diversas explicações 

mais detalhadas no formato de perguntas mais frequentes e que também buscam endereçar 

esses questionamentos. Um dos pontos é justamente como diferenciar as B Corporations de 

outros tipos de empresas. Para tanto, descreve três tipos de negócios: 

Negócios Comuns – Quando o objetivo principal do negócio é gerar altos retornos financeiros. 

Eles podem estar interessados na possibilidade de usar os seus negócios para servir a um propósito 

mais elevado, mas não buscam ativamente este objetivo. 

Negócios Sustentáveis – Quando o objetivo principal é tanto exercer um impacto positivo quanto 

gerar retornos financeiros. Eles podem buscar ativamente seus objetivos de impacto, mas talvez 

não tenham tomado atitudes para medir e avaliar como seu negócio impacta a sociedade e o meio 

ambiente. 

B Corporations – São empresas que estão prioritariamente tentando resolver uma questão social 

ou ambiental por meio da sua empresa. Todas B Corps medem seu impacto e atingem pelo menos 

80 pontos na Avaliação do Impacto do B (BIA) para validar que alcançam um limiar significativo 

de impacto. Elas também expandem seus deveres corporativos a fim de considerar os interesses de 
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todos os stakeholders, não apenas os acionistas. B Corps são tipicamente focadas em melhorar e 

sustentar o seu impacto ao longo do tempo e gerar lucro simultaneamente. (B-Lab, 2016, tradução 

da autora) 

 

A definição coloca em destaque a intenção de resolver alguma questão social ou 

ambiental por meio de seu negócio, o que seria mais aderente aos modelos de negócios 

orientados à missão social (Alter, 2006, 2007), a mensuração do impacto e a alteração da 

missão nos documentos legais. No entanto, em outra pergunta no site, sobre o que está 

coberto pelo assessment, a explicação dá a entender que podem ser certificadas também 

empresas com boas práticas de gestão, mas que não sejam orientadas à uma missão social. 

A avaliação compreende o impacto de um negócio de forma abrangente para todos os 

stakeholders, incluindo trabalhadores, fornecedores, comunidade e meio ambiente. A avaliação 

também captura as melhores práticas sobre a missão, mensuração e governança. A última parte da 

avaliação, fortemente ponderada, identifica os "modelos de negócios de impacto" específicos, 

incluindo o foco formal no benefício a algum stakeholder em particular por meio de produtos e 

serviços ou de práticas internas. (B-Lab, 2016, tradução da autora) 

 

Torna-se, então, difícil de concretizar e especificar o que seria, na prática, a mudança de 

paradigma perseguida pelo movimento por meio da certificação. Vale destacar novamente o 

desalinhamento de mensagem, pois as dimensões de indicadores apresentadas no site estão 

agrupadas de outra maneira: trabalhadores, comunidade, governança e meio ambiente. Outro 

ponto de atenção sobre o desalinhamento de sua comunicação é o recente surgimento da 

dimensão “clientes”, novo score apresentado no perfil das certificadas após meados de 2015. 

A diferenciação entre as empresas certificadas, entre ser um negócio de impacto ou uma 

empresa com excelentes práticas de gestão, acontece atualmente de maneira sutil, por meio 

das notas atribuídas às dimensões do BIA. Como explicou uma representante do B-Lab: 

“O BIA prefere e dá mais pontos às organizações que têm modelo de negócio de impacto no seu 

núcleo, ou seja, quanto mais central, maior a pontuação. Mas você tem razão, há um monte de 

empresas dentro do movimento B Corp, que talvez não tenham um core business social, como 

Natura ou como Ben & Jerry, você sabe, ‘dando sorvete para o mundo’... Mas nós acreditamos que 

os negócios com cadeias de abastecimento fortes e limpas, que beneficiam os trabalhadores e que 

refletem sobre como afetam suas comunidades, esses negócios têm um papel importante a 

desempenhar (...) A certificação B Corp reconhece a importância de todas as empresas que, pelo 

menos, ‘alcançam a régua’ [expressão em inglês meet the bar]. Portanto, não estamos dizendo que 

toda empresa que fizer alguma coisa boa é de impacto e é por isso que nós temos uma ‘régua’. 

Mas estamos dizendo que você tem que gerir o seu núcleo a fim de gerar impacto” Representante 

B-Lab (E11) 
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Esse ponto é bastante reforçado no discurso do Sistema B, que reforça que ser uma 

empresa B não significa perfeição, valorizando a intencionalidade e o caminho de 

aprendizado que dão o tom o objetivo utópico de mudar o paradigma vigente. Essa seja talvez 

uma das mensagens mais repetidas pelos representantes do Sistema B e empresas certificadas. 

“A gente não quer dizer que ser uma empresa B é uma empresa perfeita, quer dizer que uma 

empresa B está disposta a ser uma melhor empresa e a se desenvolver continuamente.” 

Representante Sistema B (E04) 

 

“Não existe empresa perfeita. Mesmo a melhor Empresa B do mundo não é perfeita. E a ideia da 

ferramenta é ajudar a empresa criar um plano de desenvolvimento contínuo para ela. Empresas que 

tenham uma estratégia de responsabilidade social um pouco mais sofisticada, mas que ainda não 

seja uma Empresa B na essência, eu não posso afirmar que elas não passariam pelo B-Impact 

Assessment. Talvez passariam e tirariam uma pontuação expressiva, mas na evolução da 

ferramenta, dificilmente isso se sustentaria.” Empreendedor certificado Brasil (E05) 

 

Como resultado, há uma enorme heterogeneidade no grupo de empresas certificadas, o 

que dificulta a caracterização e singularidade do movimento e até mesmo a identificação de 

algumas delas com a comunidade. Além de diferentes setores, atividade-fim, modelos e 

estrutura de capital, a variedade de porte chama atenção. Especialmente as poucas empresas 

de grande porte entre a maioria de empresas de pequeno, médio e até mesmo micro porte.  

“Então é difícil dizer isso porque às vezes você conversa com alguém que é de um segmento tão 

diferente, mas tão diferente, que dificilmente se identifica.” Empreendedor certificado Brasil (E02) 

 

“É difícil em comparação com outros negócios, por exemplo, nós ainda somos muito pequenos e 

ás vezes nossas notas não refletem quem nós somos por conta do nosso tamanho” Empreendedor 

certificado EUA (E09) 

 

No final de 2014 a certificação da Natura, uma das maiores e mais representativas 

empresas brasileiras, a maior B Corp e primeira empresa de capital aberto certificada merece 

destaque. A menção proativa da Natura como exemplo é bastante comum no meio, sendo um 

dos pontos de investigação das entrevistas realizadas. Sua certificação é vista tanto de maneira 

positiva, pois confere visibilidade e credibilidade ao movimento, quanto de forma negativa, 

pois confunde a mensagem e se distancia da maior parte das empresas do movimento, o risco 

“sombra” que acontece quando se usa muito uma empresa como referência, perdendo um 

pouco do foco das outras que também fazem parte do grupo. A certificação da Natura é 

atrelada diretamente ao perfil e motivação do sócio fundador Guilherme Leal, corroborando 
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com o argumento anterior sobre a força da reputação pessoal dos envolvidos para a 

representatividade e reconhecimento do movimento. 

“Por um lado, traz uma seriedade importante para o negócio, para a organização, para o 

certificado. Uma empresa [Natura], que está na Bolsa, que todo mundo conhece, que sabe que ela 

tem princípios diferentes, se preocupou em fazer todo esse processo e tal, esse lado que é muito 

positivo. Por outro lado, tem uma questão de negócio social que também é uma área bastante 

cinzenta, quando se busca a definição de negócio social e de medição de impacto social. (...) 

empresas grandes tem um impacto para a sociedade grande também (...) a própria indústria, será 

que realmente é o melhor para o mundo?” Empreendedor certificado Brasil (E03). 

 

“A Natura fica numa zona mais cinzenta porque não existe um preto e branco, esse negócio é 

social e esse negócio não é social. A Natura faz um trabalho muito grande com seus fornecedores, 

de onde vem a matéria-prima, a questão da embalagem, da cadeia produtiva (...) então ela tem um 

impacto diferente.” Empreendedor 05 

 

A presença de grandes empresas é vista de maneira positiva, pois significa um processo 

de mudança na gestão e oferece mais visibilidade ao movimento. Ao mesmo tempo, é visto 

com receio e desconfiança, especialmente pela efetividade de ter uma atuação que possa ser 

considerada de “impacto positivo” que compense os impactos negativos inerentes ao modelo. 

“Eu adoro o fato de que ela é grande e o fato de que ela [Ben & Jerry’s] pode influenciar outras 

empresas a fazerem a coisa certa” Empreendedor certificado EUA (E09) 

 

“Uma Ben & Jerry, que eu vejo com ressalvas que faz parte da Unilever é.... porque eles 

compraram depois e a empresa já era B. Isso tem que tomar cuidado. Não acho que a BCorp seja 

aderente para grandes  multinacionais ou grandes empresas” Empreendedor prospect (E07) 

 

“Essa comparação fica muito difícil, tanto pelo negócio final da empresa como a capacidade de 

execução. Uma empresa grande ter bônus ou PLR é uma coisa, mas eu pequeno ser meritocrático 

demanda muito mais esforço. Ou até mesmo iniciativas mais simples. Uma empresa grande tem 

logística, sistemas de descartes. Eu reciclo o lixo aqui e levo para minha casa para jogar num posto 

de coleta porque no prédio aqui não tem.  Para implementar muita coisa eu tenho que cortar da 

carne, do faturamento vital da empresa. Para eles é tirar o sangue apenas, mas eu corto da minha 

carne para fazer tudo isso.” Empreendedor certificado Brasil (E02) 

 

“Se você consegue convencer empresas aderirem a esse tipo de valores e não fazer apenas 

greenwash, mas realmente passar por um processo e conquistar uma certificação e uma validação, 

isso é gigantesco. Então, quanto mais grandes empresas começarem a fazer isso, melhor”. 

Empreendedor certificado EUA (E08) 
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“Eu acho que isso é ótimo! Se existem grandes empresas que querem serr B Corps também. 

Espero que seja uma diversificada gama de empresas em todas as indústrias que sejam B Corp e 

que façam disso sua vantagem competitiva. Eu adoraria ver B Corpo de vários tamanhos e 

orientação em todas as indústrias.” Empreendedor certificado EUA (E10) 

 

"Eu diria que a certificação da Natura criou uma onda enorme e positiva. Houve grandes 

ondulações globalmente após sua adesão à comunidade pois aumentou o conhecimento sobre o 

que estamos fazendo, mas também incentivou outras grandes empresas que estavam utilizando o 

BIA ou em conversas conosco dizendo 'hey, eu quero participar também’. E quanto mais outras 

grandes empresas aderirem, mais o movimento pegar." Representante B-Lab (E12) 

 

Como identidade do movimento, uma interessante comparação reforça seu 

reconhecimento como um movimento de negócios sociais de pequeno porte, em comparação a 

grandes empresas com excelentes práticas de responsabilidade social. 

“O Ethos nasceu como responsabilidade social corporativa e representa as grandes empresas. A 

BCorp é mais moderna e uma coisa que eu acho legal no movimento é o fato de eles serem 

formados na maioria por start-ups e pequenas. A Natura na BCorp é exceção. No Ethos, uma 

Natura é regra, e uma Aoka, uma Casa e Café, uma Geeokie seriam a exceção. Mas elas são muito 

diferentes entre si, e precisa ser assim nesse momento. Ainda é muita mudança e a ideia é valorizar 

quem já atua num mindset diferente.” Empreendedor prospect (E07) 

 

A partir dessa visão abrangente sobre a certificação e o movimento, é possível fazer a 

discussão dos resultados obtidos nessa primeira etapa do projeto de pesquisa. Esta análise 

dará elementos para a segunda etapa do projeto e composição das considerações finais. 

 

5.3. Discussão Parcial dos Resultados – Etapa A: Retrato do Movimento B Corp 

O objetivo do Movimento B Corp é ousado: buscar “redefinir o conceito de sucesso nos 

negócios” ao incluir o valor socioambiental lado a lado com o lucro. Para isso, une pessoas 

que partilham dos mesmos valores e propósito, com o ambicioso e utópico objetivo de mudar 

o paradigma de negócios. Em contrapartida, oferece uma forma para empresas que realmente 

atuem na geração de valor social e ambiental compartilhado se posicionarem e concretizarem 

o diferencial de sua proposta. 

O networking e a reputação pessoal é o principal impulsionador do movimento, 

principalmente ao colocar empreendedores, investidores de impacto e personalidades 

reconhecidas no tema em contato. A mobilização e engajamento de uma comunidade de 

organizações que enxergam no Movimento B um meio de evidenciar o papel socioambiental 

das empresas tem possibilitado seu crescimento e é o principal motor de continuidade. O 



128 

 

alinhamento de valores une inclusive as percepções, levando a respostas e interpretações 

muito semelhantes no Brasil e nos Estados Unidos. 

O mapa de atores do movimento, em resposta ao primeiro objetivo específico dessa 

etapa da pesquisa, é composto por atores diretos, stakeholders primários e secundários, como 

apresentado na Figura 22 na página 105. O B-Lab e o Sistema B são organizações sem fins 

lucrativos que representam oficialmente o movimento no mundo e na América Latina. As 

empresas certificadas dão corpo ao movimento, também consideradas atores diretos desse 

contexto. O grupo de investidores de impacto é o principal stakeholder primário e 

influenciador determinante do movimento, em especial no Brasil. Como stakeholders 

secundários, o governo e as possíveis empresas a serem certificadas (prospects) atuam como 

influenciadores diretos. Academia, imprensa e mercado exercem uma influência indireta, 

especialmente na disseminação consistente sobre o movimento e a certificação. 

A certificação como mecanismo de tangibilização do movimento e ferramenta de 

mensuração de performance e/ou impacto socioambiental é o principal ponto de 

convergência entre o movimento e as empresas certificadas, como mostra a Figura 27. A 

etapa “mensurar” envolve o processo de avaliação B-Impact Assessment (BIA). A certificação 

já concedida, o “selo”, ajuda a reconhecer e diferenciar as empresas, dando visibilidade e 

legitimidade ao modelo. Ao mensurar, reconhecer e diferenciar as empresas, são viabilizados 

os objetivos do movimento e também são atendidas as necessidades das próprias empresas. 

 
Figura 27: Pontos de convergência do Movimento BCorp e as Empresas B 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Como movimento recente, incipiente e crescente, é preciso aumentar a massa crítica 

para ampliar as empresas do novo modelo. Para isso, é importante trabalhar para aprimorar as 

forças e solucionar as fragilidades, tanto pela perspectiva do movimento quanto pela 

perspectiva de empresa. O desafio de ampliar o reconhecimento e a abrangência da 

certificação beneficiaria o movimento e as empresas, construindo a reputação da B Corp 

como atributo e marca de impacto socioambiental. 

Os motivadores empresariais para buscar a certificação, respondendo ao segundo 

objetivo específico desta etapa da pesquisa, estão em linha com os valores das pessoas que 

lideram o movimento: (1) posicionamento ideológico e empreendedores / líderes sustentáveis; 

(2) atração de investimento de impacto e novo perfil do investidor no Brasil e (3) manutenção 

da missão e cultura nos Estados Unidos. Nenhuma empresa B é perfeita, mas está disposta a 

ser cada vez melhor para o mundo. O processo de certificação é uma das formar de perseguir 

essa intenção. O posicionamento ideológico a partir do alinhamento de valores também é o 

principal catalisador para a certificação em outras localidades, como mostra estudo similar na 

Austrália (Stubbs, 2015). 

Ao analisar as vantagens e desvantagens da certificação sob o ponto de vista da empresa 

certificada, terceiro objetivo específico desta etapa, é possível notar que os benefícios e 

vantagens, se referem tanto ao processo de avaliação (diagnóstico, alinhamento interno, 

implementação de melhorias) quanto à obtenção do selo (posicionamento ideológico, 

parcerias, legitimidade de diferencial socioambiental, atração de investidores, networking e a 

possibilidade de alternativas de financiamento). Já em relação aos custos e desvantagens, 

consta o tempo envolvido em relação ao processo, porém, não parece influenciar 

negativamente de maneira expressiva. Já a marca pouco conhecida e a percepção de falta de 

benefício prático e/ou de gestão estão entre as principais fragilidades. Fazer parte de uma 

comunidade que partilha dos mesmos valores torna-se um dos principais pontos positivos. 

A mensuração da performance socioambiental, ou do impacto socioambiental, busca 

garantir que a sustentabilidade faz parte do centro da estratégia da organização, refletida no 

seu modelo de negócio e práticas gerenciais. O impacto pode estar envolvido na proposta de 

valor de forma direta ou indireta, ou ainda inserida ao longo da cadeia de valor ou nas práticas 

de gestão, gerando benefícios para os stakeholders. Essa multiplicidade de alternativas 

oferece abrangência para ampliar o movimento. Contudo, necessita de maior base de 

explicação para entendimento e distinção sobre o que é considerado valor, impacto e 

performance. Sob o ponto de vista das empresas, sendo elas de cunho socioambiental (por 

exemplo, negócios sociais e organizações híbridas) ou que compreendem a sustentabilidade 



130 

 

como pilar da estratégia e dos objetivos organizacionais (por exemplo, empresas 

sustentáveis), têm a necessidade de: (a) legitimar esse posicionamento ideológico, de forma a 

se diferenciar o discurso instrumental da responsabilidade social às margens da atividade 

empresarial, bem como (b) mensurar o impacto de forma a ingressar num novo patamar de 

empresas, aderentes ao investimento de impacto. A mensuração é a conexão entre o 

propósito do movimento e as empresas certificadas, em linha com o quarto objetivo 

específico desta etapa de pesquisa. 

No entanto, não está clara qual é exatamente a definição de valor, impacto ou de 

performance socioambiental utilizada pelo movimento. O BIA aborda práticas gerenciais e 

modelo de negócios em diferentes dimensões, mas não há critérios explícitos ou 

especificações a respeito da orientação da missão (Alter, 2006, 2007). Dado que a empresa 

precisa atingir a pontuação mínima de 80 pontos, número que parece ser criterioso pelos 

depoimentos das empresas certificadas, é possível supor que há muitos aspectos considerados 

na avaliação, mas que não estão necessariamente presentes na atividade-fim das empresas. 

O principal desafio é gerar visibilidade e reconhecimento, revertendo cada vez mais 

em vantagens para as organizações certificadas. Até o momento, é a única certificação com 

esse tipo de proposta e abrangência, mas ainda é pouco conhecida. Este é o maior desafio que 

parece ser comum nas diversas localidades onde a certificação está presente (Stubbs, 2015). 

Quanto maior a comunidade de Empresas B, maior representatividade do movimento. Ao 

aumentar a massa crítica, aumenta também o poder de barganha por benefícios e por políticas 

públicas, fortalecendo o movimento como um todo. 

É interessante notar que as frentes de atuação do movimento, com especial foco na 

certificação, ajudam as organizações híbridas a responderem aos desafios mapeados por 

Battilana, Lee, Walker, & Dorsey (2012), isto é, os desafios de: (1) estrutura legal; (2) 

alternativas de financiamento; (3) diferenciação entre cliente e beneficiário; e (4) cultura e 

desenvolvimento de talentos. 

A certificação confirma que o compromisso socioambiental está embutido no centro da 

missão e estratégia por meio do aspecto principalmente simbólico da alteração dos 

documentos legais, ainda que isso não interfira na orientação à missão no modelo de negócio 

(Alter, 2006, 2007). Não representa uma nova composição jurídica de organização, como é a 

constituição legal da Benefit Corporation, utilizada como exemplo de organização híbrida por 

Battilana et al. (2012). No entanto, essa alteração no estatuto é uma forma de reafirmar a 

missão e buscar protegê-la, contornando o risco típico de organizações híbridas em relação ao 

desvio da missão (Battilana et al., 2012; Ebrahim et al., 2014; Haigh et al., 2015; Kaiserfeld, 
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2013; Santos et al., 2015). Vale destacar que a confusão entre as frentes Benefit Corporation 

como estrutura legal e a B Corp como certificação agrava o equivocado entendimento de que 

as empresas certificadas são organizações híbridas no formato ideal de negócio social. 

Em relação ao desafio de alternativas de financiamento, a conexão promovida pelo B-

Lab entre investidores de impacto e empreendedores é um dos exemplos de promoção de 

acesso a capital. O reconhecimento desse benefício como principal motivador evidencia a 

importância da certificação como ferramenta de gestão além do posicionamento ideológico. 

O desafio de diferenciação entre cliente e beneficiário talvez seja aquele no qual a 

capacidade de apoio da certificação esteja menos notória. Pelo contrário, a heterogeneidade 

do grupo de empresas certificadas, sem a diferenciação entre as diferentes possibilidades de 

modelos de negócios, e de geração de impacto direto ou indireto, torna-se uma evidência da 

fragilidade dessa diferenciação e complexidade deste desafio. No entanto, o desenvolvimento 

de uma definição clara e distinção entre impacto e performance socioambiental pelo 

movimento, bem como o esclarecimento sobre diferentes graus de hibridismos e de atuação 

orientada a missão socioambiental poderia ser valioso para o desenvolvimento do campo, 

tanto acadêmico quanto da prática, dando mais sustentação aos argumentos da certificação. 

Já no desafio de construção de uma cultura híbrida e desenvolvimento de talentos, o 

benefício de atração de empregados engajados e conectados com este propósito, somado ao 

esforço de definição de políticas e documentação dos processos estimulado pelo BIA, podem 

ajudar a compor a gestão de pessoas para garantir a prática alinhada a esses valores. 

Com base na origem do movimento nos Estados Unidos, suas premissas estão pautadas 

pela visão capitalista tradicional fortemente alicerçada na visão da força empresarial como 

importante propulsor do desenvolvimento. Como o conceito de negócios sociais na visão 

norte-americana é mais abrangente, essa influência é refletida também na abrangência dos 

argumentos e direcionamentos da certificação, incluindo toda a atividade empreendedora de 

mercado que exerça impacto social nas suas atividades de negócio (Comini et al., 2012). A 

preponderância de organizações privadas com lógica de mercado indica origem mais para o 

extremo da motivação para o lucro do espectro de hibridismo. A exigência de que seja uma 

empresa com fins lucrativos, mesmo que não distribua os dividendos, em linha com a 

definição de Yunus, demonstra a preponderância dessa visão. 

A origem na América Latina, em especial no Brasil, atrelada ao movimento de negócios 

sociais levou a outro entendimento do movimento. A influência da concepção regional de 

negócios sociais, com especial foco na capacidade de transformação social das organizações 

por suas atividades de mercado (Comini et al., 2012), leva ao entendimento da certificação 
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como sinônimo de identificação de negócios sociais, com especial ênfase em modelos 

orientados à missão ou, ao menos, relacionados (Alter, 2006, 2007). 

A certificação tal como está não permite diferenciações do nível de integração entre a 

ação social e as atividades de mercado (Alter, 2006, 2007). Ao permitir uma amplitude maior 

do hibridismo organizacional, abre espaço para atrair mais empresas, porém, não diferencia 

aquelas orientadas à missão social e atuantes diretas na geração de valor socioambiental.  

Uma vez que a certificação também não avalia ou interfere na orientação à missão do 

modelo de negócio (Alter, 2006, 2007), a proteção da missão acontece por meio do 

mecanismo legal como objeto-fim no contrato social, mas não na visão de missão dentro do 

escopo da gestão estratégica do modelo de negócios (Khalifa, 2012; Pearce, 1982) e de 

definição da proposta de valor social (Austin et al., 2012). 

Apesar de o discurso oficial do movimento também levar ao entendimento do modelo 

ideal de hibridismo como negócio social (Battilana et al., 2012), a certificação atende a 

empresas com algum grau de hibridismo (Schmitz, 2015), ou seja, que já tenha incorporado 

práticas sociais de forma mais próxima ao centro da estratégia. Essa heterogeneidade das B 

Corps também é percebida em outros países, como em estudo semelhante realizado na 

Austrália, com a presença de empresas com alta integração entre as atividades sociais e 

comerciais e outras nas quais esta lógica está mais separada (Stubbs, 2015). 

A fim de complementar a visão sobre o movimento, a próxima etapa do projeto de 

pesquisa pretende, justamente, estudar o perfil das empresas certificadas no Brasil. Busca, 

assim, compreender melhor esta heterogeneidade e a identidade do movimento a partir das 

empresas certificadas, tal como é utilizado pelo próprio movimento. 
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5.4. ETAPA B: RETRATO DAS EMPRESAS B CERTIFICADAS NO BRASIL 

A segunda etapa do estudo envolveu a análise do perfil das empresas B certificadas no 

Brasil por meio de suas próprias comunicações, ou seja, como elas se posicionam em seus 

materiais institucionais. A forma e a perspectiva como as empresas se apresentam contribuem 

para o entendimento dos significados do movimento e da certificação sob a perspectiva das 

certificadas. Vale ressaltar, portanto, que se trata da intenção expressa no conteúdo do 

discurso organizacional, não uma aferição das suas práticas. 

Foram analisadas 45 empresas certificadas no Brasil, listadas na Tabela 12, cujos perfis 

estavam disponíveis no website global do movimento, ainda que nem todas tinham o perfil 

completo no website global. Por exemplo, nove não apresentam informações na seção “The 

Change We Seek”. Do grupo analisado, 31 empresas também tinham o perfil completo no 

Sistema B, porém, outras 14 não tinham o perfil disponível no website regional.  

 

Tabela 12 

Empresas B Certificadas incluídas no estudo 

Empresas Certificadas Certificação B Score UF Atividade – descrição na B Corp 

4YOU2 fev/14 120 SP Language School 

99 jobs nov/14 90 SP Empresa de Tecnologia e R&S 

Abramar Urbanismo Social dez/12 159 SC Real Estate Development 

Aoka Innovation Labs out/13 89 SP Innovation Labs 

Araruna Filmes dez/14 97 SP Audiovisual content 

Asta Corp Produtos 

Sustentáveis 
fev/15 106 RJ 

Recycled handmade products and Income Generation 

Projects for Companies 

Avante jul/14 132 SP Credit, Pre Paid Cards, Insurance and Education 

Baluarte Cultura mai/15 92 RJ Consultoria, gestão e capacitação cultural 

Carioteca abr/16 82 RJ 
Facilitation, Business Modelling, Participatory 

Processes 

Casa do Futuro mar/16 82 RJ 
Sustainability consultancy. Automation/technology 

design 

Cause ago/14 86 SP Não declarado 

CIS dez/14 113 SP Não declarado 

Combio Energia fev/14 90 SP Industrial Steam 

Conexão Cultural jul/14 92 SP Não declarado 

Courrieros dez/14 128 SP Bike couriers 

Criando consultoria jan/14 81 SP NGO consulting 

Din4mo dez/15 109 SP 
Hands-on post-acceleration and access to funding to 

high impact entrepreneurs 

Ecoservice dez/13 95 SP Sistemas e Serviços Sustentáveis para Construção Civil 

Fazenda Mãe d' Água dez/15 122 MG Milk and Coffee 

Feiticos Aromaticos jun/14 143 SP Natural Cosmetics 

Geekie out/14 81 SP Não declarado 

Grupo Gaia out/14 113 SP Financial 

Grupo Unite dez/15 87 SP Captação Sustentável 

Indi.us mar/15 84 RJ Serviços de filmagem e produção audiovisual 

Instituto Muda jun/14 108 SP Waste Management 

Já Entendi nov/15 87 PR Não declarado 

Maria Farinha Filmes out/13 95 SP Films 
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Empresas Certificadas Certificação B Score UF Atividade – descrição na B Corp 

Mayra Alimentação Infantil fev/15 108 SP Cooking classes and consulting 

Natura dez/14 108 SP Cosmetics and Personal Care Products 

NewInc ago/14 113 GO Incorporação e construção 

Oficina da Sustentabilidade fev/15 130 SP Educação para a Sustentabilidade e Resiliência 

OKENA fev/14 105 SP Hazardous industrial wasterwater disposal 

Plano CDE dez/12 84 SP Reserch and Consultancy for the BOP 

Policlínica Granato fev/14 97 RJ Atendimento médico e odontológico 

Quíron abr/16 100 PR Formações presenciais para jovens e educadores. 

Raízes Desenvolvimento 

Sustentável 
jul/14 104 SP Não declarado 

Recicladora Urbana abr/14 110 SP Electronics Recycling 

SER mar/15 116 BA Desenvolvimento de negócios impacto socioambiental. 

SOS Dental dez/14 100 RJ Tratamento odontológico a baixo custo 

TC Urbes dez/14 86 SP Urban mobility projects and consultancy 

The Products Produtos 

Inclusivos 
ago/14 96 MG 

Ciranda Cadeirinha chão, CEI Carteira Escolar 

Inclusiva 

Turbo Negócios Sociais dez/13 85 SP Consulting 

Via Gutemberg jun/14 110 SP Consulting 

Vox Capital mar/15 90 SP Fund management 

ZEBU Mídias Sustentáveis dez/14 82 RJ Branding; Concept, Product Design; Sustainable media 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O movimento chegou oficialmente ao Brasil em outubro de 2013, mas duas empresas já 

eram certificadas desde 2012. No mesmo ano do lançamento no País, mais quatro empresas 

foram certificadas. O ano seguinte concentrou a maior parte das certificações. Das empresas 

estudadas neste trabalho, mais da metade – 25 organizações – foi certificada ao longo de 

2014. O ritmo não foi mantido em 2015, com 11 empresas certificadas no grupo selecionado, 

como pode ser observado na linha do tempo representada na Figura 28. Apesar do processo de 

recertificação ter o prazo de dois anos, apenas quatro empresas apresentam os relatórios BIA 

atualizados – Abramar, Plano CDE, Ecoservice e Turbo Negócios Sociais – todas certificadas 

entre 2012 e 2013. Embora já tenha expirado o prazo de recertificação da Aoka e da Maria 

Farinha Filmes, os dados disponíveis ainda são de 2013.  

É interessante notar, ainda, que apenas a Abramar obteve uma significativa evolução da 

nota B Scorel geral – de 93 em 2012 para 159 em 2015 – apresentando a maior nota do grupo. 

As outras empresas reduziram – Ecoservice, de 108 para 95, e Turbo Negócios Sociais, de 92 

para 85 – ou mantiveram o mesmo patamar – Plano CDE com 84 nos dois relatórios. Essa 

redução da nota é um ponto de atenção, pois uma das principais mensagens do movimento é 

justamente a atração de empresa com desejo de melhorar continuamente. Por outro lado, 

reforça o argumento de que o processo de avaliação também é aprimorado regularmente, 

tornando os critérios atualizados e que demandam mudanças contínuas por parte da empresa. 
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Figura 28: Linha do Tempo das Empresas B Certificadas no Brasil 

O gráfico acima apresenta as empresas B certificadas no Brasil em ordem cronológica de certificação com sua respectiva nota geral na avaliação B-Ímpact Assessment (BIA) 

para a certificação. Os casos de recertificação, entre 2012 e 2013, apresentam a nota anterior e a atual. 

Fonte: elaborado pela autora 
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A maioria das empresas está localizada no estado de São Paulo, sendo 30 das 45 

empresas analisadas. Destas, 26 estão na capital paulista, demonstrando a concentração do 

movimento na cidade que abriga o Sistema B. O Rio de Janeiro é o segundo estado com maior 

número de empresas B – oito empresas do grupo. Os estados do Paraná e de Minas Gerais 

sediam duas empresas B cada um. Há, ainda, a presença de uma empresa em cada um dos 

estados de Bahia, Goiânia e Santa Catarina. 

Em relação ao setor de atuação geral e específico, como mostra a Tabela 13, nota-se 

uma alta concentração em empresas de serviços, tanto de serviços diversos (17 empresas) 

quanto de serviços básicos (sete organizações). Em serviços básicos, estão organizações com 

atividades relacionadas à saúde e educação – 4YOU2, Policlínica Granato, SOS Dental, Já 

Entendi e Geekie.  

 

Tabela 13 

Setor de atuação das Empresas B analisadas 

Setor Setor Específico 

Serviços 17 

Consultoria e Assessoria 10 

Agência de Comunicação 3 

Serviços Administrativos 3 

Tecnologia 1 

Serviços básicos 7 

Educação 4 

Saúde 2 

Mobilidade Urbana 1 

Indústria 6 
Resíduos 4 

Cosméticos 2 

Cultura/Entretenimento 5 

Mídia e Filmes 2 

Eventos Culturais 2 

Turismo Comunitário 1 

Construção Civil 4 
Construtora e Incorporadora 2 

Serviços para Construção Civil 2 

Bancos e Finanças 3 

Banco Microcrédito 1 

Serviços Financeiros 1 

Investimento 1 

Comércio 2 
Rede Inclusiva 1 

Equipamentos / Mobiliário 1 

Agropecuária 1 Alimentos 1 
Fonte: elaborado pela autora 

 

É possível também adotar o olhar do público-alvo para analisar o perfil das empresas, 

como mostra a Tabela 14. Vale ressaltar que a classificação levou em conta o cliente 

“pagante” e não o beneficiário, que pode ser impactado pela inserção na cadeia de valor, por 

exemplo.  
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Tabela 14 

 Público-alvo das Empresas B analisadas 

Público-alvo (Principal Cliente) 

Organizações 13 

Pessoas Físicas 8 

Empresas 7 

Empreendimentos Sociais 6 

BOP 4 

Escolas 2 

Escolas e Pessoas Físicas 1 

Governo e Organizações 2 

Pessoas com Deficiência 1 

Governo e Pessoas 1 

Total 45 

Fonte: elaborado pela autora 

 

As empresas de serviços têm, em sua totalidade, organizações (empresas, 

empreendimentos sociais, escolas e governo) como principal cliente e público-alvo, ou seja, 

incluem tanto empresas tradicionais de fins lucrativos quanto organizações sociais – Plano 

CDE, Aoka Innovation Labs, Turbo Negócios Sociais, Criando Consultoria, Via Gutemberg, 

Cause, 99 jobs, CIS, Courrieros, ZEBU Mídias Sustentáveis, Oficina da Sustentabilidade, 

Indi.us, SER, Baluarte Cultura, Din4mo, Grupo Unite e Carioteca. Apenas quatro são 

destinadas exclusivamente a impulsionar negócios sociais e/ou organizações do Terceiro 

Setor – Turbo Negócios Sociais, Criando consultoria, SER e Din4mo. Destaca-se também a 

Vox Capital, empresa de investimento de impacto também focada no estímulo aos negócios 

sociais, classificada como Bancos e Finanças neste estudo. Chama atenção a quantidade de 

empresas de consultoria e assessoria (10), representando 22% das empresas analisadas. 

As atividades classificadas como indústrias se dividem em quatro empresas voltadas 

para a gestão de resíduos para empresas industriais – Combio Energia, OKENA, Recicladora 

Urbana e Instituto Muda –, com uma clara proposição ambiental, e duas de produção de bens 

de consumo em cosméticos – Natura e Feitiços Aromáticos –, destinadas ao consumidor em 

geral, não apenas baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. Apenas uma empresa está 

no setor agrícola, a Fazenda Mãe d' Água, na produção de leite e café orgânicos. As empresas 

de construção civil também se dividem em proposta de serviços para o segmento com foco em 

sustentabilidade – Ecoservice e Casa do Futuro –, bem como construtoras e incorporadoras – 

Abramar e New Inc – que vendem unidades tanto para pessoas físicas quanto organizações. 

O mesmo se aplica às empresas classificadas como cultura e entretenimento – Maria 

Farinha Filmes, Conexão Cultural, Raízes Desenvolvimento Sustentável, Araruna Filmes e 
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Mayra Alimentação Infantil –, destinadas ao público de organizações em geral ou pessoas 

físicas independente da classe social. Nota-se uma preocupação em levantar e trabalhar temas 

relacionados a causas que afligem a sociedade moderna, ou seja, que geram a conscientização 

sobre sustentabilidade, qualidade de vida e valor social para uma ampla gama de perfis de 

consumidores e clientes. 

A forma como as certificadas se autodenominam, como mostra a Tabela 15, traz 

indícios do foco em empresas, uma vez que a maioria delas, 20 casos, se apresenta como 

“empresa” e três como “consultoria”. Apenas seis se identificam como “negócios sociais”. A 

inserção de qualificativos como “empresa socioambiental” e “negócio sustentável” também 

chama a atenção. Vale ainda, destacar, um caso de ONG, apesar do critério de certificação 

para empresas com fins lucrativos. 

 

Tabela 15 

Autodenominação das Empresas B analisadas 
Autodenominação  

Empresa 20 

Negócio Social 6 

Consultoria 3 

Startup 3 

Empresa socioambiental 2 

Negócio Sustentável 1 

ONG 1 

Organização 1 

Outros* 8 

TOTAL 45 

*Aceleradora, agência, clínica, comunidade, fazenda,  

org. educacional, produtora e rede. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

As pontuações obtidas no BIA pelas empresas brasileiras certificadas variam de 81 a 

159. A maioria apresenta a nota até 109, totalizando 32, ou seja, cerca de 70% do grupo 

analisado, como mostra a Tabela 16. 

 

Tabela 16 

B Score Geral das Empresas B analisadas 

B Score Geral 

80-89 13 

90-99 10 

100-109 9 

110-119 6 

120-129 3 

130-139 2 

140-149 1 

acima 150 1 

Fonte: elaborado pela autora 
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Em relação ao diferencial das empresas certificadas no Brasil, a maior parte das 

empresas apresenta a maior nota nas dimensões “clientes” (19 empresas) e “comunidade” (16 

casos). É curioso notar que nenhuma apresenta a maior nota na dimensão “governança”, não 

sendo um ponto de destaque das empresas B no Brasil, como mostra a Tabela 17. 

 

Dimensão BIA com maior nota na 

avaliação por empresa 

Casos no grupo Empresas 

B brasileiras analisadas 

Clientes 17 

Comunidade 16 

Meio Ambiente 5 

Trabalhadores 5 

Trabalhadores/Clientes (empate) 2 

Governança 0 

Total 45 

Tabela 17: Dimensão BIA com maior nota das Empresas B analisadas 

Obs.: dimensão BIA com maior nota na avaliação de cada empresa 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Esse mapeamento inicial descritivo das empresas B analisadas reforça a observação 

realizada na primeira etapa da pesquisa sobre a heterogeneidade do grupo. Deu-se 

prosseguimento então às técnicas de codificação, seguindo as lentes de análise estabelecidas. 

A classificação de cada empresa está disponível no apêndice. 

A seguir serão apresentados os casos individualmente, organizados conforme a 

classificação na tipologia de negócios híbridos (Santos et al., 2015): híbrido de mercado, 

híbrido de combinação, híbrido de ligação e híbrido de acoplamento.  

 

5.4.1. Organizações Híbridas de Mercado 

As organizações híbridas de mercado (em inglês, market hybrid), conforme a tipologia 

de Santos et al. (2015), são negócios projetados de tal forma que os beneficiários e os clientes 

são os mesmos para os quais a geração de valor é direta (automática). Estão próximos aos 

modelos puramente comerciais com a diferença de que a organização adota um modelo de 

atuação centrado na missão social, com menor risco de desvio da missão social. A 

classificação como negócio social no espectro de hibridismo tende a ser mais evidente. 

Apenas quatro empresas B foram classificadas como negócios sociais híbridos de mercado 

com maior foco social – 4YOU2, Policlínica Granato, SOS Dental e The Products. 

 

4YOU2 

A 4YOU2 se autodenomina como negócio social e atua no ramo de serviços básicos de 

educação. Trata-se de escola de idioma voltada para consumidores da base da pirâmide por 
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meio de unidades localizadas nas comunidades e preços reduzidos. Inclui a parceria com 

Organizações da Sociedade Civil, para atuação em regiões nas quais predominam pessoas de 

baixa renda, oferecendo cursos de idiomas a preços mais acessíveis. Seu modelo de negócios 

prevê, ainda, alternativas para que essas organizações também gerem recursos próprios. 

Os professores são estrangeiros voluntários em um programa internacional de 

cooperação e experiência social. Toda a cadeia de valor parece ter sido construída para 

promover impactos de longo prazo de construção de capital social, promovendo relações entre 

comunidade, professores estrangeiros, negócios sociais e organizações da sociedade civil. 

Promovem a ampliação da visão de mundo do aluno e troca cultural para ambas as partes 

envolvidas. Não utiliza o selo da certificação como empresa B no seu website. 

No Brasil, apenas 2% da população declara que sabe falar inglês. Apesar de ser o maior mercado 

do mundo para escolas de idiomas, poucas pessoas possuem o domínio do inglês e outras línguas. 

Além de perder oportunidades de estudo e trabalho por conta disso, ainda temos grandes eventos, 

como Copa e Olimpíadas, que apontam a necessidade de falar inglês. As pessoas da base da 

pirâmide (classes C, D e E) sofrem ainda mais com isso, pois não têm ofertas de cursos acessíveis 

para sua realidade, em preço, localização e conteúdo. (Perfil 4YOU2 no Sistema B) 

 

Dessa forma, a geração de valor social pretendida é, em primeiro lugar, tangível pelo 

acesso a bens e serviços por meio da redução de preços e presença física nas comunidades. 

Adicionalmente, busca gerar o desenvolvimento de capital social pela construção de redes, 

relacionamentos locais e fortalecimento de capacidades, tanto das comunidades quanto dos 

professores estrangeiros. Sua ênfase, classificada como social-mercado, se justifica pelo 

objetivo, a constituição de parcerias da organização e a predominância do público-alvo de 

baixa renda como consumidor dos seus serviços de educação numa abordagem de mercado na 

venda dos serviços com fins sociais. É interessante notar que a dimensão “clientes” é a mais 

bem avaliada entre suas notas BIA, com score de 63. 

A expansão da geração de valor é automática, ou seja, consequência direta da atividade 

comercial para clientes que são, ao mesmo tempo, os beneficiários. Assim, pode ser 

classificada como um negócio social híbrido de mercado (Market Hybrid), com baixo risco de 

desvio da missão social e tensão com a busca pela sustentabilidade financeira. A missão social 

e a tese de mudança estão incorporadas ao modelo de negócio, tanto na atividade-fim quanto 

na cadeia de valor, configurando-se como negócio social centrado na missão social. 

 

Policlínica Granato 

A Policlínica Granato promove o acesso a serviços básicos de saúde por meio da 

redução de preços, pagamento fragmentado e sistemas pré-pagos. Tem presença física em 
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áreas rurais e áreas urbanas mais pobres. A declaração da missão e tese de mudança é frágil, 

com pouco conteúdo tanto nos websites do movimento quanto em seu próprio website. 

Apresenta o selo padrão Empresa B no rodapé na página inicial e em todas as páginas do 

website, porém, não explica o significado do selo. 

Policlínica Granato was created in 2008 with the goal of offering quality medical treatment and 

complementary exams, with flexible prices for people who do not have health insurance. (Perfil 

Policlínica Granato no B Corporation). 

 

A expansão da geração de valor é consequência direta da atividade comercial, ou seja, 

automática para clientes que são ao mesmo tempo os principais beneficiários. A geração de 

valor pretendida é tangível ao acesso a bens e serviços pela redução de preços em serviços 

básicos e localização. É interessante notar que a dimensão “clientes” é a mais bem avaliada 

entre suas notas BIA, com score de 59. Apresenta ênfase classificada como social-mercado, 

uma vez que a intencionalidade não é tratada de forma profunda e destacada.  

Configura-se como híbrido de mercado centrado na missão social, pois a geração de 

valor socioambiental e a tese de mudança compõem a atividade central, caracterizando-se 

como negócio social no espectro de hibridismo organizacional. 

 

SOS Dental 

A empresa SOS Dental presta serviços de odontologia em domicílio filiada aos 

principais planos de assistência médica. A ONG SOS Dental é o seu braço de 

responsabilidade social e presta os mesmos serviços em comunidades de baixa renda, porém, 

com preços mais acessíveis em função do custo subsidiado pela empresa.  

A ONG pode ser caracterizada como negócio social dentro da empresa com fins 

lucrativos como forma de viabilizar a estratégia de RSC. Não fica claro qual organização é 

certificada, se a empresa ou se a ONG. O link do perfil BCorporation leva ao website da ONG 

SOS Dental. Já o link do Sistema B leva ao website da empresa. O selo da certificação 

aparece no website da ONG em espaço destinado para "parceiros". Não há explicação sobre o 

significado da certificação. Não apresenta informação sobre outras práticas de gestão. 

SOS Dental é uma empresa B, que leva tratamento odontológico de urgência em. A empresa 

visando ter um impacto social positivo, criou uma ONG que cria projetos e ações nas comunidades 

carentes do Brasil e do mundo. Através da ONG a empresa pode proporcionar para as populações 

carentes os mesmos serviços e tratamentos oferecidos à seus clientes. Desse forma, estamos 

aumentando o acesso à saúde bucal da população. (Perfil SOS Dental no Sistema B). 

SOS Dental is a company which addresses the oral health needs of underserved communities by 

providing accessible and affordable access to services. (Perfil SOS Dental no B Corporation) 
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Com a atuação da ONG, a empresa pretende gerar valor tangível ao acesso a bens e 

serviços com a prática de preços reduzidos, viabilizados pelo subsídio, e presença física na 

comunidade com o atendimento em domicílio. A maior nota na dimensão “comunidade” 

(score 43) reforça sua atuação como braço de responsabilidade social de uma empresa com 

fins lucrativos, equilibrando a ênfase entre o social e o mercado. 

A tipologia de hibridismo caracteriza-se como negócio social híbrido de mercado 

(market hybrid), pois alinha clientes e beneficiários numa prestação de serviços cuja expansão 

do valor é automática, isto é, consequência direta da atividade central: prestação de serviços 

de saúde. É um negócio social externo da empresa com fins lucrativos, centrado na missão 

social. A ONG pode ser, então, classificada como negócio social da organização com fins 

lucrativos dentro do espectro de hibridismo. 

 

The Products Produtos Inclusivos 

A The Products é uma empresa de fabricação de mobiliário educativo inclusivo para 

crianças e jovens com deficiência – cadeira para crianças de um a seis anos e carteira escolar 

composta por cadeira e mesa para crianças e jovens. Parte de sua receita é destinada a uma 

organização sem fins lucrativos voltada à inclusão de pessoas com deficiência. O selo de 

Empresa B é apresentado na área institucional do website, porém, sem ênfase, apenas como 

comunicação visual. 

The Products seeks to improve society through an innovative and profitable business model aimed 

at greater equality of opportunities. They are providing products for the inclusion of physically 

disabled children, so that in the future they may be inserted productively in the community with all 

their rights and obligations. Creating innovative technologies and generating a stream of 

innovations that aim to reduce social inequality for a part of the population that until recently 

depended solely on society is the purpose of their business. (Perfil The Products no B Corporation) 

 

A The Products gera valor de forma automática a partir da sua atividade de fabricação e 

comercialização de produtos inclusivos. Com produtos destinados a pessoas com deficiência, 

atende clientes que são, ao mesmo tempo, os beneficiários de suas atividades. Pelas 

informações mapeadas não é possível identificar a acessibilidade dos preços. Mas, de 

qualquer forma, atende uma necessidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, 

potencialmente com a geração de valor tangível pelo acesso a bens e serviços. Observa-se 

ainda que a dimensão “clientes” é a mais bem avaliada no BIA, com score de 42. 

Atua na lógica social-mercado uma vez que atua na venda de produtos de valor 

agregado e com causa social. A geração de valor socioambiental e tese de mudança são 
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consequências da atividade central num modelo centrado na missão social, tornando possível 

sua classificação como negócio social no espectro de hibridismo organizacional. 

 

5.4.2. Organizações Híbridas de Combinação 

As organizações híbridas de combinação (em inglês, blending hybrids) são negócios nos 

quais as repercussões da geração de valor são condicionais (impacto indireto) e dependem de 

intervenções adicionais para clientes que são, ao mesmo tempo, beneficiários da missão social 

(Santos et al., 2015). Para o autor, esse tipo de organização inclui micro finanças, educação e 

organizações de inclusão social que exigem mudanças de comportamento por parte dos 

clientes para que o impacto aconteça. O risco de desvirtuamento da missão é maior do que as 

híbridas de mercado, uma vez que essas intervenções não levam ao aumento da receita. 

Nesta classificação foram incluídas apenas três empresas. Essa categoria delimita duas 

facetas do movimento: empresas que têm claramente uma missão social de contribuição à 

redução da pobreza – Avante – e aquelas voltadas para causas de qualidade de vida 

independente da classe social e/ou estado de vulnerabilidade – CIS e Maria Farinha Filmes. 

 

Avante 

A Avante é uma agência de soluções financeiras voltada para a inclusão e educação 

financeira de pessoas de baixa renda. Oferece orientação e recomendação de soluções 

financeiras, desde um cartão pré-pago até um consórcio, crédito consignado, financiamento 

ou seguro, por meio de um atendimento personalizado – customizado e menos formal que os 

bancos tradicionais – online (website) e offline (rede de lojas localizadas nas comunidades).  

Destaca, em seu perfil, o modelo de orientação financeira gratuita como primeiro passo, 

bem como a relação com os empregados, atraindo pessoas que acreditam no mesmo 

propósito. A certificação como empresa B é elemento central no posicionamento. Apresenta o 

selo amplamente em sua comunicação e utiliza o discurso da certificação como parte da 

explicação de sua proposta de valor. 

No Brasil, 53% dos moradores de favela no país são bancarizados – possuem conta corrente, 

poupança ou os dois, segundo o Data Favela. Mas se a metade dos moradores de favelas ainda não 

tem acesso aos serviços financeiros, abrir uma conta em banco muitas vezes significa começar a se 

endividar: de um lado temos o banco, que não conhece e não coloca o cliente acima de seus 

próprios interesses, e do outro, um cliente carente de conhecimento e educação financeira. Para a 

Avante, desenvolver uma relação humana e responsável com o dinheiro é mais importante do que 

somente “bancarizar” e a empresa acredita que é possível “levar o banco para a favela”, criando 

um impacto social ao promover mudanças significativas na vida de milhares de pessoas. (Perfil 

Avante no Sistema B) 
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Como microfinanças, caracteriza-se como um negócio social híbrido de combinação 

(blending hybrid). A expansão da geração de valor é condicional e os clientes e beneficiários 

são os mesmos. A geração de valor pretendida principal é tangível e refere-se ao acesso de 

bens e serviços pela presença física em áreas pobres urbanas e acesso flexível a mecanismos 

de empréstimos. Há também o potencial de impacto intangível relacionado à promoção de 

cidadania por meio da educação financeira e inclusão do sistema bancário. É interessante 

notar que a dimensão “clientes” é a mais bem avaliada entre suas notas BIA, com score de 59. 

Ao alinhar a oferta de crédito à educação financeira e escolha de produtos adequados 

para o perfil e necessidade de cada cliente da baixa renda, apresenta uma proposta de ênfase 

social-mercado em função do direcionamento aos segmentos economicamente excluídos. O 

negócio social está incorporado ao modelo de negócios, pois a geração de valor 

socioambiental e tese de mudança compõem a atividade central. Centrada na missão social, 

pode ser localizada como negócio social dentro do espectro de hibridismo organizacional. 

 

CIS 

A Connected Information Services (CIS) é uma startup jovem que busca usar a 

tecnologia e big data para fornecer informações importantes para a população, como sistemas 

de transportes e avaliação de governantes. Não fica claro quem são os clientes pagantes, mas 

supõe-se que são projetos em parceria com o governo. Já os usuários são os cidadãos comuns. 

Vale destacar que o conjunto de informações obtidas fica no nível mais abstrato, prejudicando 

a compreensão completa do modelo de atuação. Não usa a certificação como elemento de 

posicionamento, sem menção ao fato de ser uma empresa B em seu website. 

Ser pioneira no uso da tecnologia para promover a cidadania no país através da inovação em 

tecnologias de informação e comunicação, com foco em Mobilidade, Cloud Computing, Big Data 

e Internet of Things. (Visão da CIS descrita em seu website) 

 

A geração de valor pretendido está relacionada à defesa de interesses públicos como 

promoção de cidadania com o objetivo de dar acesso à informação para o cidadão. O formato 

de apresentação aproxima a empresa de organizações da sociedade civil, evidenciando sua 

ênfase social. O setor de baixa renda não é o único público-alvo, mas sim os usuários de 

transporte público. A CIS oferece serviços voltados para mobilidade e participação política. 

Sua dimensão de destaque no BIA está justamente na “comunidade”, com 33 pontos. 

Caracteriza-se como negócio social híbrido de combinação, uma vez que a expansão da 

geração de valor é condicional, sendo resultado da ação do cidadão após o uso das 

informações. Os usuários dos sistemas são os próprios beneficiários, mas provavelmente não 
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os financiadores. A geração de valor socioambiental e tese de mudança fazem parte da 

atividade central do negócio social, incorporado ao modelo centrado na missão social. Pode 

ser classificado como um negócio social com ênfase no social no espectro de hibridismo, 

bastante próximo às organizações sociais com atividades de geração de receita. 

 

Maria Farinha Filmes 

A Maria Farinha Filmes é uma produtora de filmes que busca tratar de temas sensíveis 

para a conscientização socioambiental. Tem parceria com o Instituto Alana, organização 

social voltada para crianças e jovens. Alguns filmes estão disponíveis na internet, facilitando 

o acesso. A atividade central gera valor social por tratar de temas sensíveis e relevantes, 

viabilizados por meio de patrocínios, possivelmente estimulados pelas leis de incentivo. 

Utiliza o selo padrão Empresa B na página inicial e na seção institucional do website como 

parte do reforço de sua proposta de valor voltada para sustentabilidade. 

O audiovisual tem se mostrado uma ferramenta de extrema eficácia e com um enorme poder de 

transformação. Temas necessários para a melhora da humanidade geralmente são tratados de 

forma menos cuidadosa dos que são apenas entretenimento ou publicidade. A forma como a Maria 

Farinha trata seus temas busca a qualidade e a excelência na produção envolta em cuidados 

socioambientais presentes em seus SETS. (Perfil Maria Farinha Filmes no Sistema B) 

  

A produtora audiovisual pode ser classificada na categoria de Promoção de Cidadania 

como geração de valor pretendido em função de declarar a atuação na conscientização 

socioambiental, em mais visibilidade e dignidade para setores de baixa renda e de grupos 

excluídos, bem como na defesa de interesses públicos, ao contar “impactantes e inspiradoras 

histórias que provoquem transformação”. Sua contribuição é indireta e, entre os vídeos 

produzidos, encontram-se grandes corporações e projetos de responsabilidade social privados, 

levando à ênfase social-mercado. 

Ao considerar os clientes como os espectadores dos filmes, é possível avaliar que os 

clientes e beneficiários são os mesmos numa expansão de geração de valor condicional, como 

consequência indireta da atividade. A dimensão “clientes” também foi a mais bem avaliada no 

BIA, com score de 30 pontos. A geração de valor socioambiental é consequência da 

atividade-fim, centrada na missão social, mas depende da ação do cliente impactado. Pode ser 

classificada como negócio social no espectro de hibridismo organizacional, com foco na 

conscientização de diferentes setores da sociedade. 
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5.4.3. Organizações Híbridas de Ligação 

As organizações híbridas de ligação ou ponte (em inglês, bridging hybrids), na tipologia 

de Santos et al. (2015), são negócios que geram repercussões de valor de forma automática, 

porém, para beneficiários que não são os seus clientes que pagam pelo produto e serviços. Ou 

seja, o impacto positivo é direto de suas atividades e não precisa de intervenções adicionais. 

Como atendem a clientes e beneficiários de diferentes grupos, eles devem criar uma 

ponte entre as necessidades e os recursos de ambos. Uma das formas é justamente construir a 

cadeia de valor de forma a incluir os beneficiários. Abrange, ainda, modelos de subsídios 

entre os segmentos no qual, um grupo de clientes alta margem de lucro e que estejam 

dispostos a pagar pelo produto e/ou serviço, subsidiam a oferta ao segmento de baixa renda. 

Podem assumir diferentes formatos, sendo que quanto mais próximo o modelo de atuação 

estiver da missão social, menor o risco de desvirtuamento da missão social. 

Fazem parte desta categoria 14 empresas certificadas estudadas, sendo sete com foco no 

social – Aoka Innovation Labs; Asta Corp Produtos Sustentaveis; Conexão Cultural, Geekie, 

Quíron, Raízes Desenvolvimento Sustentável e TC Urbes – e sete no meio ambiente – Casa 

do Futuro, Combio Energia, Courrieros, Ecoservice, Instituto Muda, Okena e Recicladora 

Urbana, sendo duas destacadas como negócios socioambientais. A maioria, 11 empresas, está 

localizada como negócios sociais no espectro de hibridismo organizacional. Apenas três estão 

mais próximas de negócios tradicionalmente com fins lucrativos, com posicionamento 

voltado para o valor socioambiental, como negócio socialmente responsável. 

 

Aoka Tours e Aoka Innovation Labs 

A Aoka hoje atua com duas unidades de negócios. A primeira foi a Aoka Tours, voltada 

para turismo de base comunitária, na construção de pontes entre viajantes interessados em 

trabalhos voluntários, ou em estabelecer contato sociocultural, e as comunidades tradicionais 

que podem recepcionar esses visitantes. A segunda é a Aoka Innovation Labs, consultoria 

empresarial de serviços de desenvolvimento de pessoas e/ou iniciativas de inovação social, 

relacionamento com stakeholders e intervenções nas comunidades.  

Há claramente uma confusão no posicionamento do perfil da empresa. Como são duas 

unidades de negócios, as informações se confundem. A primeira começa pelo nome. A Aoka 

Innovation Labs aparece no website global, mas aparece o logo da Aoka Tours no website 

regional do Sistema B, embora o conteúdo seja da Aoka Innovation Labs.  

Vale destacar que a Aoka Tours foi a unidade certificada em 2013, pois somente depois 

surgiu a Aoka Innovation Labs, hoje descrita nos perfis B Corp e Sistema B. No entanto, não 
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há o relatório da recertificação. Apesar de a empresa ser bastante atuante no Sistema B, 

inclusive como membro do Conselho, a comunicação da certificação não é destacada no seu 

posicionamento. O selo de Empresa B não é visível no website, apenas mencionado no texto 

de apresentação institucional. 

Como Aoka Tours, atua com um posicionamento mercadológico diferenciado como 

agência de turismo, que busca experiências enriquecedoras e um contato mais consciente com 

os moradores locais, as comunidades e o meio ambiente. Apresenta uma geração de valor 

pretendida indireta para o aumento de renda das comunidades por meio do seu envolvimento 

nas atividades de turismo, além do desenvolvimento de capital social na promoção do 

relacionamento entre os viajantes e as comunidades. Já a Aoka Innovation Labs tem o 

impacto indireto também no desenvolvimento de capital social, por meio das redes de 

relacionamento no laboratório de imersão e promoção de maior visibilidade para grupos. 

Conseguimos causar impacto socioambiental desenvolvendo os profissionais a tomarem melhores 

decisões, mudando a forma de trabalhar e se relacionar com todos os stakeholders envolvidos. 

(Perfil da Aoka no Sistema B) 

 

Atua principalmente na lógica de mercado tendo como público-alvo pessoas classe 

média alta pela Aoka Tours e organizações diversas, com destaque para grandes corporações, 

pela Aoka Innovation Labs. No entanto, muitas de suas atividades apresentam intenso 

envolvimento na comunidade e o objetivo de desenvolvimento de consciência social e 

conexão. Pode ser classificada como ênfase social-mercado. 

Como as atividades das duas unidades de negócios envolvem as comunidades de baixa 

renda e/ou tradicionais na cadeia de valor, análise reforçada pelo fato da dimensão 

“comunidade” ser a mais bem avaliada no BIA (36 pontos), pode-se dizer que a expansão da 

geração de valor pode ser considerada automática, ou seja, uma consequência direta da 

atividade comercial. Os clientes e beneficiários não são os mesmos, pois os beneficiários 

estão inseridos na cadeia de valor como fornecedores e/ou parceiros. Dessa forma, pode ser 

classificado como um negócio social híbrido de ponte/ligação, pois criam pontes de 

necessidades e recursos entre ambos os grupos. Essa classificação se dá, principalmente, pela 

atuação da Aoka Tours. A ênfase na unidade de consultoria pode desvirtuar a missão, pois não 

há garantia do envolvimento da comunidade na cadeia de valor, embora seja desejável. 

A geração de valor socioambiental e a tese de mudança são partes da cadeia de valor. A 

iniciativa social está integrada, mas não é central. Classifica-se, portanto, como negócio social 

com ênfase no mercado com a missão social relacionada às atividades comerciais. 
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ASTA 

A Rede Asta se apresenta como um negócio social que promove a inclusão de grupos 

produtivos, com foco no empoderamento de mulheres artesãs e de seu pequeno negócio por 

meio de treinamentos, formação de redes de produção e criação de canais de venda. Os 

produtos são todos artesanais, criados com design exclusivo, e feitos a partir do 

reaproveitamento de resíduos e materiais. São vendidos pela loja virtual no website e nas lojas 

físicas no estado do Rio de Janeiro para pessoas físicas e organizações, além de soluções 

corporativas na criação de brindes a partir de resíduos industriais e empresariais. Apresenta 

diversos indicadores financeiros para dar transparência ao modelo de negócio e remuneração 

dos grupos produtivos envolvidos. O selo padrão da certificação como Empresa B é visível no 

rodapé da home page e em todas as páginas do seu website, porém, sem explicação. 

Estima-se haver no Brasil hoje, 33 mil empreendimentos solidários* que empregam mais de 7 

milhões de pessoas. Destes, 23% confeccionam artesanato e produtos têxteis. A maioria encontra 

nestes empreendimentos uma alternativa ao desemprego, mas 70% deles têm dificuldade na 

comercialização dos seus produtos não conseguindo entrar no mercado. Por outro lado, mulheres e 

negros são mais de 60% entre os que estão desempregados há mais de um ano no Brasil. Fora isso, 

estamos assistindo diariamente a invasão dos produtos chineses no nosso dia a dia, o que tem 

levado a uma enorme desindustrialização do país e ao estímulo a um consumo insustentável 

enquanto muitos produtores tentam entrar no mercado sem sucesso. (Perfil Asta no Sistema B) 

 

Sua principal proposta de geração de valor é tangível e direta. Atua no aumento de 

renda de pessoas e comunidades por meio da incorporação a cadeias produtivas, aumento de 

produtividade advinda de treinamento e de assessoria técnica, bem como melhores canais de 

marketing. Há ainda um valor tangível secundário voltado ao meio ambiente na mitigação de 

impactos empresariais a partir do aproveitamento de resíduos. Vale ainda ressaltar que a 

iniciativa tem o potencial de promoção de cidadania como impacto intangível, pois oferece 

acesso físico ao mercado para vender a produção do setor de baixa renda. Sua contribuição 

para a comunidade é ressaltada ao notar que esta dimensão é a mais bem avaliada no BIA, 

com 46 pontos. O contraponto como negócio socioambiental é reforçado, uma vez que a 

dimensão “meio ambiente” é a segunda mais bem avaliada com 35 pontos. 

Essa expansão da geração de valor é automática para beneficiários que são diferentes 

dos clientes. A ênfase social-mercado se justifica pelo objetivo principal de contribuir 

diretamente à redução da pobreza pela inclusão de grupos produtivos, mas na lógica de 

mercado e de oferta de bens de consumo na qual o setor de baixa renda não é o único público-

alvo. Dessa forma, classifica-se na tipologia de negócios sociais híbridos como de ponte e 

ligação. O negocio social está incorporado na cadeia de valor ao conectar grupos produtivos 

ao mercado e promover sua capacitação e a viabilização da atividade. O modelo de negócio é 
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centrado na missão social e na geração de valor socioambiental pela tese de mudança. 

Classifica-se como negócio socioambiental dentro do espectro de hibridismo organizacional. 

 

Conexão Cultural 

O Conexão Cultural é uma organização que promove eventos e divulgação de conteúdo 

na área cultural, por meio da integração entre as mais diversas formas de arte: artes visuais, 

música, gastronomia, moda, circo, literatura, fotografia, cinema e dança. Normalmente são 

eventos abertos e gratuitos, que valorizam a cultura local e a inclusão. Entre alguns exemplos 

no website, destacam-se oficina de grafite para terceira idade, evento com valorização de 

imigrantes refugiados, criação do guia de espaço público, bike e walking tours, entre outros.  

Não fica claro como os eventos são financiados, dificultando a identificação do cliente 

pagante. A certificação como empresa B é utilizada como elemento de posicionamento e 

fortalecimento da proposta de valor, valorizando a visibilidade do selo, presente no rodapé de 

todas as páginas do website. Apresenta ainda o certificado e a declaração de interdependência. 

O Brasil é um país que concentra diversas tribos, nacionalidades e comunidades e, com tanta 

diversidade, é natural que o ambiente inspire manifestações inovadoras no campo cultural e 

artístico. Porém, tudo parece ainda desordenado e desintegrado, o que muitas vezes prejudica a 

troca de experiências e a comunicação entre os diferentes grupos e movimentos. O Conexão 

pretende integrar essas manifestações e intensificar a circulação de pessoas em espaços culturais e 

espaços públicos. (Perfil Conexão Cultural no Sistema B) 

 

Promove a arte e o capital cultural, com forte ênfase para a cultura local. Poderia ser 

classificado como geração de valor pretendido voltado para o desenvolvimento de capital 

social. Há ainda um impacto tangível ao acesso a bens e serviços, pois promove eventos 

culturais gratuitos e promoção de espaços públicos. Dada sua contribuição direta ao acesso à 

cultura, a concentração de atividades é gratuita ou a preços acessíveis, bem como a ação 

voltada para a ocupação do espaço público e promoção da cultura. Sua ênfase é percebida 

como social e a expansão da geração de valor é automática. A dimensão “comunidade” 

também é a mais bem avaliada, apresentando a pontuação de 58 pontos no BIA. 

Classifica-se como negócio social híbrido de ligação, pois os beneficiários não são os 

mesmos que financiam as ações, e apresenta potenciais desafios para integrar receitas e 

impacto. O negócio social está incorporado e centrado na missão, podendo ser visto como 

negócio social próximo do modelo de uma organização social no espectro de hibridismo. 

 

Geekie 

A Geekie é uma organização voltada para a educação por meio de uma plataforma de 

apoio aos alunos de escolas. Para viabilizar o acesso a comunidades de baixa renda, oferece 
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uma assinatura para uma instituição pública a cada assinatura vendida para uma escola 

privada. Um dos seis maiores projetos é o Geekie Games, plataforma online de acesso gratuito 

de preparação ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para estudantes do último ano do 

ensino médio de escolas públicas e privadas. Não se autodenomina negócio social, ainda que 

seja reconhecido dessa forma, por exemplo, em matérias especiais na imprensa e participação 

em eventos. Utiliza a certificação como empresa B de forma tímida em seu website, com a 

apresentação do selo padrão Empresa B na área destinada a reconhecimentos, porém, sem 

explicação do que representa. 

Geekie is a three year-old startup and their mission states “Adaptive Learning to All”. Geekie 

believes that poor education is the main reason for unequal opportunities, especially in developing 

countries such as Brazil. They believe that the best way to improve education is evolving it in such 

a way that each student is treated as an individual and is taught in the way that best suits the way 

they learn. Geekie's goal is to make the best adaptive learning platform in the world and make it 

available to every person that is going through a learning process, in order to give him the best 

experience and help him improve its development. (Perfil Geekie no B Corporation) 

 

Como explica Santos et al (2015), trata-se de um negócio social híbrido de ligação, em 

função do subsídio cruzado, no qual um segmento de clientes alta margem de lucro subsidia a 

oferta ao segmento de baixa renda. A expansão da geração de valor é automática, para 

beneficiários diferentes dos clientes que financiam o serviço. A dimensão “cliente” (30 

pontos) é a mais bem avaliada no BIA, não “comunidade” (19 pontos), trazendo 

questionamentos sobre como a avaliação leva em conta o subsídio cruzado. 

Ao eliminar barreiras à educação, caracteriza-se como geração de valor pretendido ao 

acesso a bens e serviços. De forma indireta e intangível, também tem o potencial voltado para 

a promoção de cidadania por meio do desenvolvimento educacional. O negócio social está 

integrado ao modelo de negócio, pois a geração de valor socioambiental e a tese de mudança 

compõem a atividade-fim, centrada na missão social. O modelo de negócio, no qual o setor de 

baixa renda não é o único público-alvo, mas tem o acesso patrocinado a serviços voltados 

para necessidades básicas, caracteriza a Geekie na ênfase social-mercado. Dessa forma, pode 

ser considerado um negócio social no espectro de hibridismo organizacional. 

 

Quíron 

A Quíron é uma organização educacional de ensino complementar, especialmente em 

autoconhecimento e empoderamento voltado para jovens e professores, com foco no estímulo 

ao empreendedorismo. Oferece três programas de metodologia própria: Formação Jovens 

Protagonistas, Formação Despertando Potenciais e Formação Professores Transformadores. 
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Seus contratantes podem ser escolas, governos, empresas ou comunidades. Não apresenta a 

certificação em seu website. 

The goal of Quíron is to be a force to further education, through additional training and a new 

teaching model - more practical, dynamic and engaging; Quíron offers to educational institutions, 

governments and other organizations courses with topics that usually don’t have in school - such 

as entrepreneurship, creativity and self-knowledge; in an accessible, hands-on and empowering 

way. (Perfil Quiron no B Corporation) 

 

Sua atuação está relacionada à eliminação de barreiras à educação e estímulo ao 

empreendedorismo, com exemplos de atuação em comunidades de baixa renda. De certa 

forma, tem o potencial de gerar valor por meio do acesso a bens e serviços, além de contribuir 

na promoção de cidadania. A ênfase fica entre social-mercado, pois há o direcionamento para 

baixa renda, ainda que não exclusivamente. Nesses casos, a geração de valor é automática. A 

dimensão “clientes”, com 54 pontos, é justamente a mais bem avaliada no BIA, embora nem 

sempre os clientes sejam os beneficiários, uma vez que podem ser escolas públicas ou 

privadas. Dessa forma, classifica-se como negócio social híbrido de ligação. A geração de 

valor socioambiental e a tese de mudança compõem a atividade central, caracterizando-se 

como negócio social centrado na missão no espectro de hibridismo organizacional. 

 

Raízes Desenvolvimento Sustentável 

A Raízes Desenvolvimento Sustentável se apresenta como um negócio social de 

desenvolvimento local que atua em projetos de turismo comunitário, artesanato e 

associativismo em comunidades no norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha. A 

certificação é parte da explicação e legitimidade de posicionamento centrado na geração de 

valor social. Apresenta o selo padrão de Empresa B em banner rotativo na página inicial do 

website, com link para texto explicativo sobre a certificação e seu significado para a empresa. 

A Raízes sempre se apresentou como um negócio social. A certificação do Sistema B é importante, 

por se tratar de um sistema sério e reconhecido dentro e fora do Brasil. Ele atesta a nossa empresa 

a ser o que dizemos que somos: uma empresa social, comprometida com o impacto positivo 

gerado através do seu trabalho e coerente com seus valores, afirma Marianne Costa, sócia da 

Raízes. (website da empresa) 

 

A geração de valor está na inserção da comunidade como destino para turistas de 

diferentes classes sociais. Dessa forma, a principal geração de valor pretendida é tangível, 

voltada ao aumento de renda pelo desenvolvimento local com base em turismo comunitário. 

Também há o potencial de geração de valor intangível, por meio da construção de um 

sentimento de pertencimento a uma comunidade numa atividade com ênfase social. 
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As comunidades são os beneficiários diretos numa expansão da geração de valor: 

automática da atividade comercial. Como viabiliza os roteiros de viagem, seus clientes podem 

ser considerados os turistas, que não são necessariamente de baixa renda, mas interessados em 

viagens de turismo comunitário. Suas notas no BIA apresentam valores aproximados, sendo 

“trabalhadores”, “comunidade” e “clientes” as mais altas – 31, 27 e 26 pontos 

respectivamente. Portanto, classifica-se como negócio social híbrido de ponte/ligação 

(bridging hybrid) centrado na missão social. Seu modelo de atuação se aproxima de uma 

organização social com geração atividades de geração de renda, caracterizando-se como 

negócio social com bastante ênfase no social no espectro de hibridismo organizacional. 

 

TC Urbes 

A TC Urbes é uma consultoria especializada em mobilidade, acessibilidade e 

requalificação do espaço urbano, com atuação voltada para a integração do indivíduo com a 

cidade e privilégio de outros meios de transporte, além do carro – pedestre, bicicleta e 

transporte público. Os projetos em sua maioria são em centros urbanos, incluindo centros 

comerciais e bairros mais afastados, ou seja, são projetos mistos entre centros comerciais e 

bairros de classe média alta a baixa. Sua metodologia de trabalho abrange projetos de 

diferentes escalas, incluindo a participação da comunidade como elemento de planejamento. 

Não comunica a certificação como Empresa B em seu website. 

TC Urbes is a consulting firm specialized in urban mobility, accessibility and upgrading of urban 

space. It operates at different scales, always prioritizing the relationship of the individual with the 

city and seeking to integrate social, environmental and technical economic feasibility strategies. 

(Perfil TC Urbes no B Corporation) 

 

A TC Urbes pode ser vista como consultoria de mercado para governo e organizações 

em soluções de mobilidade urbana. Seus projetos beneficiam diretamente os cidadãos, em 

especial usuários de transporte público e alternativos. No entanto, são beneficiários indiretos, 

pois seus clientes são governos e organizações que viabilizam o impacto direto de suas 

atividades. Dessa forma, gera um valor tangível na melhoria do acesso aos serviços de 

transporte, com possibilidade de impacto no desenvolvimento de cidadania, considerando a 

mobilidade urbana como parte importante da qualidade de vida urbana. É interessante notar 

que suas maiores notas na avaliação BIA são clientes e trabalhadores, ambos com 27 pontos, 

embora não seja claro se considera os contratantes ou beneficiários na primeira dimensão. 

Ao considerar a expansão da geração de valor automática como consequência direta 

(impacto direto) da atividade comercial para clientes e beneficiários diferentes, caracteriza-se 
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como um negócio híbrido de ponte/ligação. Centrada na missão social, a geração de valor 

socioambiental e a tese de mudança estão entre as atividades principais. No entanto, se 

enquadra numa ênfase no mercado, especialmente pelo fato do objetivo principal da atividade 

como consultoria não ter o setor de baixa renda como único público-alvo. Aproxima-se de um 

negócio socialmente responsável no espectro de hibridismo organizacional. 

 

Casa do Futuro 

A Casa do Futuro é uma empresa de prestação de serviços voltados para tecnologia e 

sustentabilidade no segmento de construtoras e incorporadas. Na área da tecnologia, 

desenvolve e implanta projetos de eficiência energética, telecomunicações, segurança e 

automação residencial e predial. Na área da sustentabilidade, presta serviços de consultoria 

para construções sustentáveis através das Certificações LEED®, AQUA, PBE Edifica e 

Qualiverde. Atende organizações de perfis e portes variados. Seu perfil está incompleto nas 

plataformas das empresas B. Afirma buscar o aumento dos padrões de qualidade, eficiência, 

sustentabilidade e rentabilidade do segmento de construção. 

Atuamos desde o início da concepção e desenvolvimento dos projetos, passando pelo 

acompanhamento de obra, até o treinamento de funcionários, equipes de operação, corretores e 

usuários. Oferecemos também consultoria para condomínios existentes que buscam redução de 

custos mensais e adequação ao selo Qualiverde, através da otimização dos sistemas hidráulicos e 

elétricos. Buscamos oferecer serviços e soluções que gerem melhores resultados econômicos, 

técnicos e ambientais aos empreendimentos. Para isso, temos a constante preocupação em manter 

nossa equipe e colaboradores altamente qualificados. (website Casa do Futuro) 

 

A ausência de respostas nas perguntas padrão do perfil Sistema B influencia 

negativamente a clareza das necessidades - social e ambiental - atendida. Também não utiliza 

o selo da certificação como Empresa B em seu website, embora a proposta de sustentabilidade 

seja parte importante do posicionamento, uma vez que menciona outros reconhecimentos, 

como o fato de ser membro da organização que gerencia os processos de concessão do Selo 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design ou Liderança em Energia e Projeto 

Ambiental), o USGBC (Green Building Council norte-americano), do Green Building 

Council Brasil e ABESCO. 

Seu foco de atuação e, consequentemente, a geração de valor socioambiental pretendida, 

se enquadra na categoria meio ambiente, por meio da mitigação de impactos ambientais. A 

lógica de atuação é de mercado atendendo uma necessidade crescente de tecnologias voltadas 

para a sustentabilidade ambiental. Por incorporar a dimensão “meio ambiente”, pode ser 

classificada como ênfase (ambiental) social-mercado. 
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A expansão da geração de valor é automática por meio da redução de impactos 

ambientais pelas intervenções nas obras dos clientes contratantes, sendo eles diferentes dos 

beneficiários. De fato, o beneficiário direto de atividade ambiental pode ser considerado a 

sociedade como um todo. Dessa forma, trata-se de um negócio ambiental híbrido de ligação.  

A missão ambiental é o centro da proposta de valor, porém, numa lógica de atendimento 

de uma demanda de mercado e prestação de serviços, pois atua diretamente para questões 

ambientais pela mitigação de impactos de empreendimentos lucrativos. Sua maior nota no 

BIA refere-se à dimensão “trabalhadores” (30 pontos), indicando que seu diferencial está, 

especialmente, nas práticas de gestão. A dimensão “clientes” aparece como não aplicável 

(N/A) no relatório da avaliação. Portanto, se encaixa como negócio empresarial com 

posicionamento de sustentabilidade, ou seja, negócio socialmente responsável dentro do 

espectro de hibridismo organizacional. 

 

Combio Energia 

A Combio é uma empresa voltada para sustentabilidade ambiental. Presta serviços para 

indústrias na geração de energia para o segmento a partir de biomassa renovável em 

substituição à utilização dos combustíveis fósseis. Entre as alternativas de formato está a 

implantação e gestão de caldeiras de biomassa no interior de instalações dos clientes, 

gerenciando investimentos, operações, manutenção e o fornecimento da biomassa, e 

eliminando os riscos financeiros ou operacionais para os clientes. A etiqueta Empresa B está 

presente no cabeçalho da página inicial do website, como reforço visual do posicionamento 

voltado ao valor ambiental. 

O desenvolvimento natural da COMBIO implica em que mais e mais empresas deixem de utilizar 

combustíveis fosseis e passem a adotar uma solução suportada na utilização de combustíveis 

renováveis. Esta mudança de paradigmas promovida ajuda o segmento industrial (um dos 

principais emissores de CO2) a manter suas performances industriais e financeiras ao mesmo 

tempo que reduzem suas respectivas emissões. (Perfil Combio no Sistema B) 

 

A geração de valor pretendida está voltada para o meio ambiente por meio da geração 

de energias renováveis e da mitigação de impactos ambientais e dos resíduos. Essa 

classificação é reforçada pela avaliação BIA, sendo a dimensão “meio ambiente” a mais bem 

avaliada da empresa, com 54 pontos. Sua ênfase caracteriza-se como social-mercado, pois 

atua na redução de impactos ambientais por meio da prestação de serviços para a indústria. 

Dessa forma, a expansão da geração de valor é automática, como consequência direta 

das atividades centrais, tendo meio ambiente e sociedade como beneficiários principais. As 
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indústrias, clientes diretos, também são beneficiadas pela redução de custos e dos impactos. 

Pode ser, então, caracterizada como negócio social híbrido de ligação. 

O negócio social/ambiental está incorporado e centrado na missão ambiental que vai 

além da mitigação dos impactos, pois promove o uso de energias alternativas. A geração de 

valor socioambiental e a tese de mudança giram em torno da atividade central. Pode ser 

localizada como negócio social/ambiental no espectro de hibridismo. 

 

Courrieros 

A Courrieros é uma empresa de entregas feita por bicicletas, ou seja, uma alternativa 

mais sustentável e ambientalmente amigável de serviços administrativos. Se apresenta como 

empresa e negócio sustentável, incluindo no seu posicionamento dados sobre a mitigação dos 

impactos ambientais em relação ao trânsito e emissões de gases de efeito estufa, embora não 

use a certificação como empresa B em seu website.  

Parece óbvio que a bicicleta é a opção mais ecológica tratando-se de meio de transporte, seja o 

pessoal quanto o de documentos, uma vez que não utiliza nenhuma forma de combustível. Mas 

uma pesquisa da organização ECF (European Cycling Foundation) vai um pouco mais a fundo 

nessa comparação: A bicicleta traz emissão de CO² sim. Se considerarmos sua fabricação: uma 

bicicleta pesa 19kg, em média (ferro, alumínio e borracha), dura em média 8 anos e percorre em 

média 2,800 km por ano. Fora a fabricação, pessoa que usa bike precisa de mais alimento, que é 

outra fonte de emissão de carbono - em média 11 quilocalorias a mais do que a pessoa que vai de 

carro. Ou seja, tendo isto como base, a bicicleta emite 21g de CO²/Km. Enquanto isso, 

considerando fabricação, emissão na combustão e alimentação, ao locomover-se de carro uma 

pessoa emite 271g de CO²/km, emitindo de ônibus 101g de CO²/km e 132g de CO²/km de moto.  

Do que estamos falando? 170 kg: é o quanto uma bicicleta, no lugar de uma moto, tira de CO² por 

mês da atmosfera. 2 minutos: é a vantagem que a bicicleta obteve em relação à moto em um trajeto 

de 10 km na cidade de São Paulo. (Perfil Courrieros no Sistema B) 

 

Busca gerar valor para o meio ambiente por meio da mitigação de impactos ambientais. 

De maneira indireta, também atua na consciência ambiental. Atua na lógica comercial de 

prestação de serviços que incorpora a dimensão “meio ambiente”, podendo ser, então, 

caracterizado como ênfase social-mercado. É curioso que sua maior nota esteja na dimensão 

“comunidade”, com 70 pontos, não em “meio ambiente”, com 25 pontos. 

É um negócio social híbrido de ligação ao entender o beneficiário principal como o 

meio ambiente e a sociedade, diferente do cliente pagante. A expansão da geração de valor é 

automática, embora de pequena escala. O modelo de negócio está centrado na missão 

ambiental como negócio socioambiental incorporado, dado que a geração de valor 

socioambiental e a tese de mudança compõem a atividade central. Dessa forma, pode ser 

localizado como negócio social com foco ambiental no espectro de hibridismo organizacional. 
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Ecoservice 

A Ecoservice é uma empresa fornecedora da construção civil em alternativas voltadas 

para sustentabilidade, como aquecimento solar, energia solar fotovoltáica, ecotelhado e 

aproveitamento da água da chuva, entre outros. No seu perfil são destacadas algumas práticas 

como 100% dos produtos são feitos de materiais ambientalmente amigáveis e mais de 10% da 

energia proveniente de fontes renováveis. Na gestão dos empregados, a promoção de acesso 

ao transporte subsidiado, refeições, assistência médica e treinamento. Na dimensão 

“comunidade”, ressalta a inspeção de mais da metade dos fornecedores. Não apresenta a 

certificação em seu website. 

A indústria da construção é apontada como o setor de atividades humanas que mais consome 

recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos ambientais. 

Além dos impactos relacionados ao consumo de matéria e energia, há aqueles associados à geração 

de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Estima-se que mais de 50% dos resíduos sólidos gerados 

pelo conjunto das atividades humanas sejam provenientes da construção. (Perfil Ecoservice no 

Sistema B) 

 

Como atua na mitigação de impactos ambientais, a geração de valor pretendida é 

voltada ao meio ambiente. Apresenta sua proposta de valor tanto na redução do impacto da 

construção civil ao meio ambiente, quanto na melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

principalmente ao reduzir o consumo e os gastos com água e energia. A lógica de atuação é de 

mercado, atendendo uma necessidade crescente de tecnologias voltadas para a 

sustentabilidade ambiental. “Meio ambiente” é justamente a sua dimensão de destaque 

apresentando a maior nota, com 49 pontos. Por incorporar a dimensão “meio ambiente”, pode 

ser classificada como ênfase social-mercado. 

A expansão da geração de valor é automática por meio da redução de impactos 

ambientais das obras de seus clientes. O beneficiário direto de atividade ambiental pode ser 

considerado a sociedade como um todo. Dessa forma, trata-se de um negócio ambiental 

híbrido de acoplamento, com risco de desvio da missão social pelo privilégio do objetivo 

financeiro na gestão das atividades.  

O negócio ambiental é integrado ao modelo de negócio, pois atua diretamente para 

questões ambientais pela mitigação de impactos de empreendimentos lucrativos. A missão 

ambiental é o centro da proposta de valor, porém, numa lógica de atendimento de uma 

demanda de mercado e prestação de serviços. Portanto, se encaixa como negócio empresarial 

com posicionamento de sustentabilidade, ou seja, negócio socialmente responsável dentro do 

espectro de hibridismo organizacional. 
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Instituto Muda 

O Instituto Muda é uma prestadora de serviços ambientais especializada em gestão de 

resíduos e coleta seletiva, para empresas e, principalmente, condomínios de alto padrão. O 

serviço é cobrado da empresa e do condomínio, e os resíduos reciclados doados para 

cooperativas na cidade. O serviço envolve, além da infraestrutura e coleta, ações de educação 

ambiental aos moradores e funcionários. Os contêineres para a armazenagem dos recicláveis 

são produzidos a partir de placas de tubo de pasta dente reciclados.  

Segundo os dados da empresa, sua atuação já atingiu quase 85 condomínios da cidade 

de São Paulo, sensibilizando e conscientizando mais de 40.000 moradores, 10.000 famílias e 

destinando corretamente mais de 3.500 toneladas de materiais recicláveis às cooperativas. 

Utiliza o selo padrão de Empresa B na seção de premiações do Instituto Muda para empresas, 

porém, não explica o significado da certificação, sendo mais um reconhecimento que reforça a 

proposta de valor voltada para sustentabilidade. 

O Instituto Muda desenvolveu uma metodologia que une a questão ambiental e social juntamente 

com um modelo de negócios. Nós cobramos pela assessoria ambiental e coleta mensal dos 

condomínios e então podemos doar 100% dos recicláveis às cooperativas de reciclagem da cidade. 

Além do evidente impacto ambiental, o Instituto Muda gera renda e beneficia a mais de 100 

famílias de baixa renda dos cooperados. (Perfil Instituto Muda no Sistema B) 

 

O foco da geração de valor pretendida é voltado ao meio ambiente na mitigação de 

impactos ambientes. A expansão da geração de valor é automática como consequência direta 

da atividade, seja pelo impacto na redução e reaproveitamento dos resíduos ao meio ambiente, 

seja no aumento de renda para comunidades de baixa renda por meio da doação de matéria-

prima para as cooperativas. Ao realizar treinamentos de conscientização ambiental, atuam 

também indiretamente na categoria de promoção de cidadania. Vale destacar que combina o 

objetivo de geração de valor social e ambiental em seu modelo, evidenciado pela avaliação 

BIA com as maiores notas nas dimensões “comunidade” e “meio ambiente”, com scores de 

42 e 39 respectivamente. Sua ênfase é classificada como social-mercado, pois alia a prestação 

de serviços pagos e impacto socioambiental. 

Os clientes e beneficiários não são os mesmos, pois atende condôminos e empresas 

(pagantes), mas gera impacto para cooperativas e meio ambiente, isto é, para a sociedade 

como um todo. Dessa forma, classifica-se como negócio social híbrido de ligação. A missão 

socioambiental é o centro da atividade central e parte da cadeia de valor. Dessa forma, 

localiza-se como negócio socioambiental no espectro de hibridismo organizacional. 
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Okena 

A Okena é uma empresa de foco ambiental que presta serviços para empresas no 

tratamento de efluentes industriais e resíduos líquidos. A empresa recebe diversos tipos de 

efluentes líquidos, provenientes de variadas origens e níveis de contaminação, para que sejam 

realizados processos de remoção dos contaminantes e o atendimento da legislação ambiental. 

O material é reaproveitado com segurança e reintroduzido no ciclo produtivo e reintegração 

da água à natureza. A empresa não apresenta a tese de mudança no website da B Corp sobre 

sua atuação. Na apresentação institucional, coloca o selo B Corp como paralelo do 

Capitalismo Consciente. A certificação é parte da explicação do posicionamento e da proposta 

de valor e reforça a filosofia de trabalho, embora não seja apresentada na página inicial do 

website em comparação ao selo ISO visível em todas as páginas. 

A Okena promove a cultura de um novo paradigma e acredita no PROTAGONISMO DAS 

EMPRESAS nessa mudança. Acreditamos viver uma crise econômica, ambiental e social sem 

precedentes e nosso desejo é ser parte da solução através da atividade desenvolvida de tratamento 

de efluentes industriais, promovendo a redução de volumes de resíduos perigosos que causam 

impacto ao Meio Ambiente. Nos comprometemos com a melhoria contínua do sistema, com 

atendimento à legislação e outros requisitos aplicáveis, prevenção da poluição com ênfase no 

GERENCIAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS E EFLUENTES, bem como com a redução 

do consumo de recursos naturais e energéticos, estabelecendo objetivos e metas para isso. (website 

Okena) 

 

A geração de valor pretendido busca evitar que efluentes contaminados sejam 

devolvidos à natureza, ou seja, na mitigação de impactos ambientais. A dimensão “meio 

ambiente” também é o destaque de maior nota no BIA, com score de 56 pontos. Sua ênfase é 

caracterizada como social-mercado uma vez que os serviços incorporam dimensão “meio 

ambiente” com contribuição direta na redução da poluição, sendo integrado à cadeia de valor 

das indústrias clientes. 

A expansão da geração de valor ambiental é automática, como consequência direta da 

atividade comercial (impacto direto). As indústrias são os clientes diretos e também 

beneficiadas pela redução de custos e dos impactos. O meio ambiente e a sociedade são 

também beneficiários. Pode ser, então, caracterizada como negócio social híbrido de mercado 

(market hybrid), dado que o modelo de negócio está projetado de tal forma que os clientes que 

pagam pelo serviço percebem os benefícios automaticamente, sem a necessidade de 

intervenções adicionais. A geração de valor ambiental e a tese de mudança permeiam a 

atividade central do negócio social, uma vez que o modelo de negócio está centrado na missão 

social/ambiental (tratamento e reaproveitamento de resíduos). Pode ser localizada como 

negócio social/ambiental no espectro de hibridismo. 
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Recicladora Urbana 

A Recicladora Urbana é uma empresa voltada para a reciclagem de Resíduos de 

Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) no Brasil. Atende a necessidade de cumprimento da 

política nacional de gestão de resíduos sólidos (PNRS). Ela recebe doações de pessoas físicas 

e jurídicas, com postos de coleta na USP e outros locais na cidade de São Paulo – retira e/ou 

recebe, controla, segrega, descaracteriza, desmonta e destina os componentes eletrônicos. 

Alguns equipamentos recondicionados são doados em regime de comodato para organizações 

sociais. Parte dos recursos gerados também é aplicada nos programas do CDI (organização 

social voltada à inclusão digital de comunidades.  

Também fabrica e comercializa o Remakker, marca própria de computadores 

recondicionados com custo acessível, destinados principalmente para organizações sociais. A 

etiqueta de Empresa B aparece no cabeçalho em todas as páginas de seu website, além da 

apresentação da certificação no seu texto institucional. A certificação é usada como reforço de 

posicionamento de valor socioambiental 

Através do processo de retirada e/ou recebimento, controle, segregação, descaracterização, 

desmontagem e destinação dos componentes eletrônicos somente para processadores qualificados, 

certificamos aos nossos clientes que estamos atendendo a todos os requisitos legais e, portanto, 

contribuindo para a redução dos impactos ambientais, e que todos os dados e informações contidas 

nos equipamentos serão destruídas e irrecuperáveis, em conformidade com padrões internacionais. 

Parte dos recursos econômicos obtidos por nossas atividades são aplicados em projetos sociais do 

CDI, na inclusão digital de comunidades carentes. (Perfil recicladora Urbana no Sistema B) 

 

A geração de valor pretendida está centrada no meio ambiente por meio da mitigação de 

impactos ambientais. Há ainda a geração de valor indireto por meio do acesso a bens e 

serviços para organizações sociais. Pelo forte teor ambiental da oferta principal, contribuição 

direta na redução de impactos ambientais e cooperação dentro de uma rede social, por 

exemplo, na parceria com o CDI, pode ser classificada como tendo ênfase no social. A 

proposta alia o valor social e ambiental, levando então ao destaque na avaliação BIA com as 

maiores notas da dimensão “comunidade” (46 pontos) e “meio ambiente” (39 pontos). 

Tem o caráter de hibridismo de ligação, pois os clientes e beneficiários não são os 

mesmos. Podem ser considerados clientes as empresas que precisam dar o destino correto dos 

resíduos eletrônicos e consumidores do Remakker. As OSCs são beneficiadas pelos 

computadores recondicionados, que impactaram outros beneficiários indiretamente, e a 

sociedade como um todo pela contribuição ao meio ambiente. A expansão da geração de valor 

é automática, consequência direta das atividades centrais centrada na sua missão ambiental. 

Caracteriza-se, portanto, como negócio socioambiental no espectro de organizações híbridas. 
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5.4.4. Organizações Híbridas de Acoplamento 

As organizações híbridas de acoplamento ou associação (em inglês, coupling hybrids), 

na tipologia de Santos et al. (2015), são negócios que geram repercussões de valor 

condicionais para beneficiários diferentes dos clientes. O impacto é indireto tanto pela 

dependência de intervenções adicionais quanto no envolvimento dos beneficiários, gerando 

mais complexidade de gestão e alto risco de desvirtuamento da missão social. 

É justamente nessa tipologia que se enquadra a maior parte das empresas B analisadas, 

num total de 24 organizações do grupo de 45 que fazem parte do estudo. Nesse sentido, se 

misturam organizações que estão mais próximas do modelo de negócios sociais e outras mais 

próximas de empresas tradicionais que identificaram uma necessidade de mercado ou que 

incorporam a responsabilidade social e a sustentabilidade como parte central do seu 

posicionamento ou que apresentam práticas avançadas de responsabilidade social e gestão dos 

seus impactos. Trata de um grupo bastante diverso – 99jobs, Abramar Urbanismo Social, 

Araruna Filmes, Baluarte Cultura, Carioteca, Cause, Criando Consultoria, Din4mo, Fazenda 

Mãe d' Água, Feiticos Aromaticos, Grupo Gaia, Grupo Unite, Indi.us, Já Entendi, Mayra 

Alimentação Infantil, Natura, NewInc, Oficina da Sustentabilidade, Plano CDE, SER, Turbo 

Negócios Sociais, Via Gutemberg, Vox Capital e ZEBU Mídias Sustentáveis. 

 

99Jobs 

A 99jobs.com é uma plataforma de recrutamento e seleção com um posicionamento 

diferenciado, baseado em sua filosofia de trabalho e ênfase ao alinhamento de perfil e valores 

entre pessoas e organizações, colocando a escolha de cada lado no mesmo patamar de 

importância. Trata-se de uma empresa de prestação de serviços administrativos, cujo principal 

cliente (pagante) é a organização contratante. Seus serviços destinam-se aos mais variados 

perfis profissionais e sociais, ou seja, não é voltado exclusivamente para pessoas em situação 

de vulnerabilidade ou organizações com fins sociais. Uma funcionalidade interessante é a 

seleção de vagas específicas em empresas B como opção na busca de vagas pelo candidato, 

reforçando a mensagem institucional de importância da escolha do candidato em função do 

alinhamento pessoal com o propósito e o impacto gerado pela organização. 

A 99jobs trabalha para que pessoas e empresas revejam o seu relacionamento com o trabalho. Para 

isso, oferecemos ferramentas que aumentam a transparência das organizações, exploram suas 

culturas, missões e o sentido do trabalho naquele lugar. Acreditamos que as pessoas são muito 

mais felizes em lugares onde elas se sintam confortáveis com a cultura, com o propósito do que 

elas estão fazendo e vendo os resultados daquilo no mundo. Uma habilidade técnica é 
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relativamente simples de adquirir, mas pessoas que se identifiquem com os valores de uma 

organização, nem tanto - e é para isso que estamos aqui! (Perfil 99 Jobs no Sistema B) 

 

Sua proposta é intangível pautada na promoção de uma filosofia de relações de trabalho 

baseadas em valores, principal base de suas comunicações sobre a organização, porém não 

comunica a certificação como Empresa B em seu website. A proposta de geração de impacto 

pretendido está voltada para a mudança de uma consciência sobre a relação de trabalho entre 

pessoas e organizações. Pode ser enquadrado como uma causa da sociedade moderna, porém, 

não é um impacto direto, especialmente por não ter um foco direcionado para pessoas em 

vulnerabilidade. A geração de valor socioambiental e a tese de mudança são medidas como 

filosofia de atuação. Sua maior contribuição é na valorização das pessoas e de suas escolhas 

na relação profissional, beneficiando diferentes perfis econômicos e sociais.  

O impacto é, portanto, indireto, ou seja, a expansão da geração de valor condicional 

pelo aumento da conscientização das bases das relações de trabalho. Os clientes e 

beneficiários são diferentes. As empresas são as contratantes pagantes e os candidatos são os 

beneficiários, embora não são exclusivamente pessoas em algum estado de vulnerabilidade, 

por exemplo, profissionais de baixa renda. Sua dimensão de destaque no BIA é justamente 

“clientes”, com 28 pontos, embora não esteja nos patamares mais altos de pontuação. 

Apresenta ênfase no mercado, uma vez que o setor de baixa renda não é o único 

público-alvo e o cliente que paga a conta são as organizações, sejam empresas com fins 

lucrativos, sejam empreendimentos sociais. Portanto, se classifica como negócio empresarial 

com posicionamento de sustentabilidade, ou seja, um negócio socialmente responsável 

relacionado à missão social evidenciando a nova filosofia de trabalho como centro estratégico. 

 

Abramar 

O Grupo Abramar é formado por empresas voltadas para o ramo imobiliário. A 

principal é a incorporadora imobiliária cujos projetos – condomínios que agregam casas, 

prédios, comércio e serviços – têm a proposta de urbanismo social – “soluções que visam 

aumentar os espaços internos, geram economia de água e energia e propiciam bem-estar, não 

só para os clientes Abramar, como para todo bairro ao seu redor”, como descreve em seu 

website. O Grupo tem ainda duas empresas, uma voltada para a gestão de investimentos dos 

projetos imobiliários e outra em desenvolvimento de design e tecnologia.  

Trata-se de uma empresa tradicional do ramo de incorporação imobiliária, cuja proposta 

de valor está pautada no conceito de urbanismo social para qualidade de vida e mitigação de 

impactos ambientais. No entanto, o público-alvo é classe média e média alta como pode ser 
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observado pelo perfil dos prédios construídos. Pode ser classificada como empresa com 

preocupação sustentável no seu posicionamento, tendo o tripple bottom line como parte do 

discurso. Utiliza a certificação como Empresa B em sua apresentação institucional, como 

reforço e comprovação da proposta de sustentabilidade. Explica a certificação em função dos 

altos parâmetros de performance atingidos, em linha com a prestação de contas de suas 

atividades conduzidas de maneira sustentável. 

No grupo Abramar acreditamos que o tamanho de uma empresa não é medido pelo número de 

funcionários, mas sim pelas vendas, receitas e lucros que gera, bem como o número de pessoas na 

sociedade que são impactadas positivamente e como afeta o meio ambiente. Em seus sete anos de 

existência, o grupo Abramar passou de uma pequena ideia para uma empresa de médio porte e 

com visões importantes de urbanismo social, design e tecnologia. (website da empresa) 

 

O conceito de urbanismo social privilegia o bom uso do espaço para a promoção da 

qualidade de vida na comunidade, menores deslocamentos e diminuição dos impactos 

ambientais. Dessa forma, contribui para a mitigação de impactos ambientais. O beneficiário 

direto de atividade social e/ou ambiental é a sociedade como um todo, uma vez que contribui 

para o meio ambiente.  

É interessante notar que sua maior nota no BIA é para o cliente, com 51 pontos, embora 

não é detectado no discurso de destinação a pessoas de baixa renda. Como atende uma 

demanda comercial de públicos de classe média e média-alta, atrelada ao conceito de 

sustentabilidade, sua ênfase é no mercado. A extensão da geração de valor é condicional, ou 

seja, indireta por meio das intervenções adicionais na forma de construir seus projetos. Apesar 

da classificação como negócio social híbrido de acoplamento, aparenta ser uma empresa 

tradicional, mas que realiza uma boa gestão das externalidades e incorpora o conceito de 

sustentabilidade no seu posicionamento, com a missão social relacionada ao modelo de 

negócio. Não foram mencionados programas/atividade sociais, mas uma filosofia de trabalho 

de urbanismo social. A dimensão “trabalhadores” é a segunda maior nota do BIA, com 38 

pontos, reforçando a percepção de que se trata de uma empresa com posicionamento de 

sustentabilidade e boas práticas de gestão. Pode ser classificada, pelo discurso, como um 

negócio socialmente responsável dentro do espectro de hibridismo organizacional. 

 

Araruna Filmes 

A Araruna Filmes é uma produtora de vídeo voltada a temas relacionados à educação, 

desenvolvimento humano, cultura e sustentabilidade. O objetivo é a promoção de uma nova 

consciência social e ambiental para o público em geral. Posiciona-se como uma viabilizadora 

de filmes de abordagem pautada em colaboração, parceria e network. Seus clientes são dos 
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mais variados perfis, incluindo organizações de pequeno, médio e grande porte, bem como 

pessoas físicas.  

O perfil está incompleto no website B Corp e ausente no Sistema B, levando a falta de 

mais informações sobre a empresa. Há a explicação da proposta conceitual da produtora, mas 

não traz detalhes da teoria de mudança, necessidade social atendida e impacto. Utiliza a 

certificação em seu website, porém timidamente. A etiqueta Empresa B aparece no cabeçalho 

em todas as páginas e há um vídeo sobre o movimento, que não é incorporado ao discurso de 

posicionamento.  

We are a small group of people dreaming of big changes. A production network that creates audio-

visual content for projects related to education, human development, culture and sustainability. 

(website Araruna) 

 

Classifica-se como promoção de cidadania na geração de valor social pretendido, em 

função da atuação em prol da criação de consciência ambiental. A ênfase é no mercado pela 

atuação na lógica comercial de produção de vídeos, ainda que por uma abordagem mais 

moderna de atuação. A dimensão “comunidade” (33 pontos) é a mais bem avaliada no BIA. 

A expansão da geração de valor é condicional, ou seja, indireta pela conscientização 

promovida. O espectador dos filmes pode ser considerado o beneficiário direto de atividade 

social e/ou ambiental, porém não vulnerável, diferentes dos clientes contratantes. A iniciativa 

social está integrada ao modelo e a missão social relacionada às atividades centrais como 

empresa com posicionamento de comunicação voltado à sustentabilidade. Pode ser 

classificada como negócio socialmente responsável no espectro de hibridismo organizacional 

por priorizar temas relevantes.  

 

Baluarte Cultura 

A Baluarte Cultura é uma empresa especializada em consultoria, gestão e capacitação 

cultural voltada para a idealização e a execução de projetos culturais e gestão de patrocínios. 

Atende grandes corporações como clientes no apoio ao desenvolvimento de projetos 

patrocinados. Pauta o posicionamento de sua proposta de valor pela crença da cultura como 

poderoso meio de transformação social. Não é possível mapear pelo conteúdo de suas 

comunicações como são suas práticas de gestão e de responsabilidade social. Não há 

informações sobre mão-de-obra, parceiros e demais stakeholders. Não utiliza a certificação 

Empresa B em suas comunicações analisadas. 

Com nossa excelência na área cultural, viabilizamos ações criativas e transformadoras nas mais 

diversas linguagens, atendendo a importantes patrocinadores do segmento no país, especialmente 

através das leis de incentivo à cultura. (website da empresa) 
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A ênfase é claramente de mercado, executando atividades voltadas à cultura em geral, 

não necessariamente com foco na cultura local, tradicional ou comunitária. Pode ser 

caracterizada como geração de valor pretendido voltado à promoção de eventos culturais 

destinados à sociedade como um todo. 

A expansão da geração de valor é condicional, como impactos indiretos da atividade 

central, pois gera o impacto pelos espectadores dos filmes ou visibilidade de práticas 

responsabilidade social de empreendimentos que podem, potencialmente, gerar impacto aos 

envolvidos. Como o beneficiário direto de atividade social e/ou ambiental não pode ser 

detectado ou considerado vulnerável, se aproxima da caracterização de uma empresa com 

posicionamento de sustentabilidade uma vez que atua em cultura, ou seja, de missão 

relacionada. Os clientes são organizações e formam a dimensão de maior nota no BIA (42 

pontos). Com base no pressuposto da avaliação realizada pelo BIA e conquista da 

certificação, pode estar localizada como uma empresa com práticas de responsabilidade 

social, atendendo uma demanda de prestação de serviços para organizações. 

 

Carioteca 

A Carioteca é uma consultoria voltada para iniciativas de cocriação e colaboração, com 

base em metodologias de diálogo. Atua para as mais diversificadas organizações, desde 

projetos da prefeitura do Rio de Janeiro a grandes empresas de indústria de bens de consumo 

e construção civil, por exemplo. Os projetos destacados em website são, em sua maioria, 

empresariais, voltados para facilitação de planejamento estratégico ou treinamento. Não há 

destaque para a certificação como Empresa B. 

In order to nourish the transition that is being faced and co-create a desirable future, Carioteca’s 

mission is to multiply collaborative practices and behaviours within companies, organizations and 

individuals. It is also to help change the form people communicate, interact and relate to each 

other, bringing more humanized relationships to the corporate environment as well as fostering 

distributive management and decision making processes. (Perfil Carioteca no B Corporation) 

 

O conjunto de informações obtidas tem um tom mais abstrato, sendo difícil tangibilizar 

o impacto proposto. O tom do conteúdo leva a classificar sua proposta de geração de valor 

como desenvolvimento de capital social por meio de construção de rede social, confiança, 

reciprocidade e desenvolvimento de cooperação, porém, não voltado exclusivamente para 

pessoas em situação de vulnerabilidade. Apesar disso, a dimensão “comunidade” apresenta a 

maior nota no BIA (48 pontos). 



165 

 

Como consultoria de cocriação para organizações e empresas, sua ênfase apresenta-se 

como mercadológica. a expansão da geração de valor: condicional, pois depende de 

intervenções adicionais e do tipo de projeto, com possibilidade de impacto positivo indireto 

quando se trata de comunidade. Os clientes e beneficiários são diferentes nesses casos.  

Por isso, pode ser classificado como híbrido de acoplamento, com alto risco de desvio 

da missão pela tentação de priorizar clientes em detrimento de projetos com beneficiários 

claros ou ainda reduzir o foco em intervenções adicionais que consomem recursos e não 

contribuem para a sustentabilidade financeira da organização. 

Embora a abordagem voltada ao diálogo no modelo de negócio esteja relacionada à 

missão social, sua atuação está mais próxima do posicionamento de responsabilidade social 

estratégica, como empresa prestadora de serviços voltados para temas de sustentabilidade, do 

que de um negócio social. Portanto, pode ser localizada como um negócio socialmente 

responsável no espectro de hibridismo organizacional. 

 

Cause 

A Cause é uma agência de comunicação e branding voltada para marketing de causa – 

processos de conscientização, engajamento e mobilização de causas – para clientes diversos, 

incluindo empresas com fins lucrativos, fundações empresariais, organizações e movimentos 

da sociedade civil. Embora a geração de valor pretendido possa ser classificada como 

promoção de cidadania a partir da defesa de interesses públicos e comuns, sua lógica e ênfase 

estão bastante centradas no mercado, como prestadora de serviços empresariais. Não há 

clareza das práticas de gestão e de RSC como performance social. Apresenta o selo padrão de 

Empresa B na página inicial do seu website, mas não incorpora a certificação como parte de 

posicionamento e explicação de filosofia de trabalho e geração de valor. 

Founded in 2013, CAUSE is the first issues advocacy agency in Brazil, supporting organizations 

and brands in the identification and management of their causes. Connected with movements of 

society who share genuine purpose and transformers, they promote causes in the fields of new 

models of development, human rights and democratic participation. (Perfil Cause no B 

Corporation) 

 

Por meio das causas trabalhadas, há o potencial de expansão da geração de valor 

condicional como consequência indireta dos projetos – ao trabalhar causas importantes, 

mesmo que capitaneadas por empresas tradicionais com fins lucrativos, podem gerar impactos 

positivos para os envolvidos. Os beneficiários são diferentes de seus clientes, atingindo os 

stakeholders das causas trabalhadas. Dessa forma, é uma organização híbrida de acoplamento, 
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com alto risco de desvio da missão, pois pode privilegiar o interesse dos clientes em 

detrimentos aos beneficiários das causas.  

No discurso, há uma aproximação de movimentos e de iniciativas sociais ao modelo 

de negócios. Na avaliação BIA, a dimensão “clientes” apresenta destaque como maior nota 

com 35 pontos. A geração de valor socioambiental e a tese de mudança estão entre a atividade 

central, relacionada à missão social, ainda que o cliente sejam organizações com fins 

lucrativos. Numa avaliação desse conjunto de informações, a empresa se classifica como 

negócio socialmente responsável no espectro de hibridismo organizacional, sendo a 

sustentabilidade parte da proposta de valor. 

 

Criando Consultoria 

A Criando Consultoria é uma empresa que presta serviços para organizações da 

sociedade civil (OSCs) de todos os tipos (fundações, associações, OSCIP, instituto) e para 

negócios com impacto social a fim de garantir a sustentabilidade financeira e efetividade das 

ações. Orienta organizações de fins não econômicos nos seus objetivos e no estímulo à 

participação das empresas e entidades públicas em projetos com valores sociais, culturais, 

ambientais e da competência profissional. Presta serviços como mobilização de recursos, 

planejamento, elaboração, monitoramento e avaliação de projetos, assessoria técnico-legal e 

contábil; planejamento e gestão; comunicação; investimento social privado, responsabilidade 

social e formação. Atende clientes como Greenpeace, APAE, Museu da Pessoa e Senac. Sua 

atividade central não está relacionada à geração direta de valor socioambiental, exceto pelo 

foco em empreendimentos sociais. A certificação como empresa B é mencionada na sua 

apresentação institucional, porém não utiliza o selo na comunicação visual. 

A Criando Consultoria Ltda é uma empresa que presta serviços para Organizações da Sociedade 

Civil (OSCs) de todos os tipos (fundações, associações, OSCIP, instituto) que queiram participar 

ativamente do desenvolvimento institucional, cultural, sócio ambiental, bem como de negócios 

com impacto social. (website da empresa) 

 

A expansão da geração de valor é condicional uma vez que os clientes 

(empreendimentos sociais) não são os beneficiários, que serão impactados pelos 

empreendimentos. Pode se enquadrar como desenvolvimento de capital social ao assumir 

construção de capacidade para empreendimentos sociais e organizações sem fins lucrativos 

como público-alvo de impacto. Na avaliação BIA, a dimensão “clientes” é a mais bem 

avaliada, com 29 pontos. Encaixa-se na tipologia de negócio social híbrido de acoplamento 

centrado na missão, porém, com a geração indireta e externa de valor socioambiental indireto.  
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Como se trata de uma consultoria, está mais próxima de uma empresa com o valor 

socioambiental como centro estratégico no espectro de hibridismo organizacional, fazendo 

parte do ecossistema de empreendimentos sociais. Dessa forma, caracteriza-se como ênfase 

social-mercado. Sua justificativa como negócio social é tênue, pois pode ser considerado 

somente seu mercado-alvo, não necessariamente sua proposta de valor social. 

 

Din4mo 

A Din4mo é uma consultoria voltada a empreendedores e negócios sociais em temas 

críticos de gestão: conhecimento, acesso a capital e networking. Criou uma metodologia 

própria de pós-aceleração de startups, o Programa Inovadores de Impacto, com o objetivo de 

potencializar o desempenho dessas empresas. Apresenta uma tese de impacto que evidencia a 

contribuição indireta de geração de valor socioambiental pela seleção de projetos com 

potencial de transformar as condições sociais da base da pirâmide (BoP). A certificação é 

parte importante da explicação do posicionamento, reforçada pelo uso do selo visualmente. O 

selo padrão Empresa B está presente em banner lateral fixo em todas as páginas com texto 

explicativo. 

Din4mo believes that entrepreneurs change the World. Empowering this specific agent of change 

creates several opportunities to innovate and tackle the World’s main issues. Din4mo supports 

purpose-driven businesses committed in transforming their communities. The thesis of impact 

tackles essentially businesses models that address solutions that alleviate poverty by generating 

income and reducing vulnerability; raise families’ assets and reduce transaction costs. (The 

Change We Seek, Perfil Din4mo no B Corporation) 

 

Busca a geração de valor socioambiental por meio da construção de capacidade para 

empreendimentos sociais. Na avaliação BIA, a dimensão “clientes” é a mais bem avaliada, 

com 42 pontos. Como empresa de consultoria, apresenta a ênfase social-mercado. A expansão 

da geração de valor é condicional uma vez que os clientes (empreendimentos sociais) não são 

os beneficiários, que serão impactados pelos empreendimentos. Encaixa-se na tipologia de 

negócio social híbrido de acoplamento centrado na missão, porém, com a geração indireta e 

externa de valor socioambiental. Como parte do ecossistema de negócios sociais, se aproxima 

da classificação como negócio socialmente responsável que incorpora a geração de valor 

socioambiental como parte de seu centro estratégico. 

 

Fazenda Mãe d'Água 

A Fazenda Mãe d'Água é uma propriedade que atua como sistema agroflorestal com 

produção orgânica de café e leite e boas práticas de gestão de mão de obra. Falta de 
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informações mais aprofundadas, pois não há o perfil no Sistema B e seu website não foi 

identificado. Sua apresentação no perfil B Corp enfatiza a geração de valor voltada ao meio 

ambiente. A ênfase social-mercado aparece pela comercialização dos produtos orgânicos 

como principal atividade. 

The Farm "Mãe D'Água" is a property located at the south side of the state of Minas Gerais that 

associates traditional agricultural practices with Natural Organic Agriculture and Agroforestry 

and awareness of animal welfare. Currently it produces coffee and high quality milk and it has 

been investing in better social and environmental practices since the beginning of its operations in 

2012. (Perfil da empresa na B Corp) 

 

A expansão da geração de valor torna-se condicional, pois é indireta ao consumo de 

produtos orgânicos, sem sobreposição identificada entre clientes e beneficiários, ou seja, 

caracteriza-se como tipologia híbrida de acoplamento (coupling hybrid). O negócio ambiental 

é integrado e centrado na missão ambiental a partir do conceito de sistema agroflorestal. Suas 

notas no BIA apresentam maior nota na dimensão “comunidade”, com 73 pontos. Porém, no 

conteúdo de suas comunicações, está mais voltado para o atendimento para uma demanda de 

consumo crescente por alimentos orgânicos. Dessa forma, localiza-se como negócio 

socialmente responsável no espectro de hibridismo organizacional. 

 

Feitiços Aromáticos 

A Feitiços Aromáticos é uma empresa de cosméticos com duas marcas principais: 

Brasil Aromáticos e Feitiços Aromáticos. Atua na produção e comercialização de cosméticos, 

com proposta de gerenciar positivamente suas fontes de matéria-prima e impactos ao longo da 

cadeia. Apresenta-se como uma empresa com essência de sustentabilidade, justificada a partir 

de sua cadeia de valor e práticas de gestão, em especial a contratação de jovens em primeiro 

emprego em Itaquera, local da empresa, matéria-prima natural e gestão de resíduos. 

Pelo conteúdo, suas práticas se enquadram em responsabilidade socioambiental e 

transparência de performance social. Por exemplo, em relação ao meio ambiente, apesar da 

proposta sustentável, não apresenta atuação direta na resolução de alguma questão ambiental, 

mas no uso consciente dos recursos. Também não foi possível detectar diferencial por meio de 

preços mais baixos para o acesso a produtos pelos consumidores de baixa renda. Em relação à 

mão-de-obra, o diferencial se dá pela localização da empresa em um bairro de baixa renda e 

boas práticas na gestão de pessoas. 

A certificação, exposta no website na área institucional com a apresentação do selo 

padrão Empresa B, é utilizada como reforço e comprovação de posicionamento de empresa 

sustentável. A própria tese de mudança exposta no website B Corp declara o foco na gestão 
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dos impactos gerados e em ações tradicionais e conhecidas de responsabilidade social de 

empresas privadas conforme destacado, em negrito e sublinhado, no trecho: 

Feitiços Aromáticos constantly works to reduce its impact on the environment by prioritizing the 

use of natural raw materials in its products, using fewer polluting materials in packaging, seeking 

environmentally responsible social partners and suppliers, and adopting processes in its plant 

which increasingly save resources and reduce waste. The company also supports waste picker 

cooperatives throughout the country, specifically through the "Give a Hand to the Future" project. 

(The Change we Seek, Perfil Feitiços Aromáticos no B Corporation, 2015). 

 

Como indústria de bens de consumo para públicos diversos, apresenta a ênfase de 

atuação no mercado. A expansão da geração de valor é condicional, por meio de intervenções 

adicionais, nesse caso, aparentemente, pelas práticas de gestão. Os beneficiários não são 

claros, indiretamente podem ser os funcionários, uma vez que a empresa está localizada em 

Itaquera, como destacado no texto do perfil no Sistema B: “A taxa de desemprego no Brasil 

está entre as mais elevadas do mundo, 7,1% em 2014. Itaquera, localizada na periferia de São 

Paulo, ostenta números ainda maiores, 11,6”. Essa noção é reforçada ao observar o alto índice 

(71 pontos) da avaliação na dimensão “comunidade” no BIA. 

Pode ser categorizada como organização híbrido de acoplamento, com alto risco de 

desvio da missão, ou ainda como empresa em estágios iniciais de hibridismo ao incorporar 

excelentes práticas de RSC. A geração de valor socioambiental e tese de mudança é medida 

pela performance socioambiental, como resultado dessas práticas de gestão dos impactos da 

cadeia de valor. Portanto, sua atuação social não está relacionada à missão da organização 

(missin unrelated). Localiza-se, portanto, como uma empresa com excelentes práticas de 

responsabilidade social no espectro de hibridismo organizacional. 

 

Grupo Gaia 

O Grupo Gaia é um grupo empresarial que envolve empresas de securitização, esportes 

e uma ONG de educação, com maior concentração no ramo financeiro. Seu perfil é bastante 

confuso, pois atua em diferentes setores e não há um espaço de informação consolidada sobre 

o grupo. No ramo de securitização, afirma contribuir para questões ligadas à falta de crédito 

às pessoas de baixa renda, especialmente na compra do imóvel próprio, e para pequenos 

agricultores, embora na explicação do modelo de securitização esse impacto é indireto, por 

meio dos originadores de crédito e investidores (bancos, construtoras e afins). São ainda 

destacadas em sua comunicação as práticas de gestão adotadas com os empregados, com 

benefícios diferenciados. A certificação como empresa B é usada como reforço em seu 
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website, justificada especialmente como comprovação de “atendimento a padrões rigorosos de 

desempenho social e ambiental, responsabilidade e transparência”. 

No setor imobiliário em 2013, 83,19% de nossas operações de CRI (Certificado de Recebíveis 

Imobiliários) foram destinadas à população de baixa renda, para proporcionar a compra da casa 

própria. No setor do agronegócio, no mesmo ano, 71,26% de nossas operações de CRA 

(Certificado de Recebíveis do Agronegócio) foram dirigidas a aportar financeiramente pequenos 

produtores de café e açúcar, e usinas de energia renovável (etanol). (Perfil no Sistema B) 

 

Pelo conteúdo da sua comunicação, a geração de valor pretendido poderia ser 

classificada como acesso a bens e serviços por meio do acesso flexível a mecanismos de 

empréstimos. Apesar de grande parte da operação dirigida aos setores de baixa renda, não há 

descrição de como o acesso é facilitado ou se é apenas um nicho de mercado, fragilizando sua 

classificação nessa categoria.  

A securitização é uma forma de converter recebíveis em valores mobiliários para oferta ao 

mercado de capitais. O termo “securitização” no Brasil veio da expressão 

inglesa “securities”(valores mobiliários), mas o nome que mais reflete a operação 

é titularização (ou seja, transformar em um título), termo usado em outros países que falam 

português. Uma empresa que possui um ou mais contratos imobiliários com pagamento a prazo 

pode utilizar a securitização para antecipá-los. (website Grupo Gaia) 

 

A ênfase está no mercado, uma vez que o objetivo principal se dá pelo acesso ao 

mercado da base da pirâmide, mas o setor de baixa renda não é o único público-alvo. Pela 

própria estrutura de mecanismos de investimento de securitização, os clientes e beneficiários 

não são os mesmos, e a expansão da geração de valor é condicional, pois é consequência 

indireta da atividade – pode ser considerada como uma iniciativa externa ou, como 

apresentado no seu perfil, consequência da performance social e práticas de gestão. O 

relacionamento com os trabalhadores aparece em destaque tanto no conteúdo da comunicação 

quanto na avaliação BIA (32 pontos). Dessa forma, está mais próxima de uma empresa com 

posicionamento de sustentabilidade do que um negócio social. A missão social não está 

relacionada diretamente ao modelo de negócio. Pode ser, então, localizada como empresa com 

boas práticas de gestão e de RSC no espectro de hibridismo organizacional. 

 

Grupo Unite 

O Grupo Unite é uma empresa de prestação de serviços para organizações educacionais 

– contact center especializado em educação – intermediando a relação entre a instituição e os 

alunos. Sua tese de mudança é sustentada por dados de evasão escolar, porém não há 

informações relacionadas à diferenciação conforme o tipo de escola – pública ou privada, 

educação básica ou faculdade – ou ainda ação voltada para jovens em vulnerabilidade. 
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Apresenta a certificação de Empresa B, com o selo padrão na área institucional, como parte 

do posicionamento e reforço de empresas sustentável. 

O Grupo Unite realiza projetos de captação sustentável de alunos. A empresa desenvolveu uma 

metodologia própria ao longo de 15 anos atuando na educação e entrega resultados consistentes 

para seus clientes como a redução de evasão e incremento no número de novos ingressantes a 

partir desta solução única que tem como pano de fundo o cultivo de relações mais humanas. (Perfil 

Grupo Unite no Sistema B) 

 

Apesar de atuar com educação, não é possível classificar como geração de valor em 

acesso a bens e serviços justamente por se tratar de uma prestação de serviços de mercado 

para organizações de educação, não efetivamente no acesso para pessoas de baixa renda ou 

em estado de vulnerabilidade. A ênfase é no mercado, pois não há identificação de 

beneficiário direto de atividade social. A geração de valor socioambiental e tese de mudança é 

medida pela performance socioambiental, como resultado de práticas de gestão, por exemplo, 

com os trabalhadores, sendo esta a dimensão de maior nota no BIA, com 26 pontos. A missão 

social não está relacionada ao modelo de negócio, classificando-se como empresa com boas 

práticas de gestão e de RSC no espectro de hibridismo organizacional. 

 

Indi.us 

A Indi.us se apresenta como uma comunidade de pessoas motivada, mas atua 

efetivamente como produtora de filmes ou agência de comunicação num formato de parceria e 

redes de trabalho. Atende organizações com a proposta de evidenciar suas praticas e propostas 

de sustentabilidade. Apoia Empresas B e Organizações da Sociedade Civil com a concessão 

de desconto. Destaca em seu impacto a força de trabalho e inclusão de comunidades na cadeia 

de valor como fornecedores. Utiliza apenas a comunicação visual da certificação com a 

disposição da etiqueta Empresa B no cabeçalho da página inicial do seu website. 

Através da arte da comunicação, nossa missão é (re)construir a confiança das pessoas nas marcas. 

Entendemos que uma relação de confiança se baseia na afeição, na responsabilidade pelo meio 

ambiente em que vivemos e na transparência de nossos atos. Bem vindos ao novo mundo. (website 

Indi.us) 

 

Embora seus clientes sejam organizações – e a maior nota no BIA (35 pontos), sua 

proposta de geração de valor pode ser classificada como consciência ambiental e, 

consequentemente, promoção de cidadania, uma vez que busca evidenciar temas relacionados 

à sustentabilidade. É interessante notar que “comunidades” aparece como segunda maior nota 

(32) A ênfase é mercadológica pela atuação como uma agência de comunicação empresarial. 

A expansão da geração de valor é condicional e indireta, pois depende do impacto 

gerado pela ação dos clientes contratantes. Dessa forma, não é possível mapear 
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especificamente o beneficiário, que pode ser o stakeholder de seu cliente ou o espectador. 

Caracteriza-se como negócio empresarial com posicionamento de sustentabilidade, uma vez 

que a geração de valor socioambiental e tese de mudança são medidas como filosofia de 

atuação de empresa, relacionada à missão social ao restringir temas voltados à 

sustentabilidade. Dessa forma, está, no espectro de hibridismo organizacional, entre empresas 

com práticas de RSC e negócios que incorporam a RSC como parte da estratégia. 

 

Já Entendi 

A Já Entendi é uma empresa de treinamento corporativo online para projetos de 

educação para profissionais com baixa escolaridade, ou seja, da base da pirâmide. Os clientes 

são empresas que precisam trabalhar seus conteúdos com este público. Não apresenta a 

certificação como Empresa B, mas outros 11 reconhecimentos. 

Nossa metodologia de ensino é focada na base da pirâmide. Utiliza andragogia, heutagogia, 

storytelling, neurolinguística, design instrucional e mapas mentais para acelerar a aprendizagem. O 

resultado é um aprendizado 200% mais eficiente. (website Já Entendi) 

 

Atua no aumento de renda pelo aumento de produtividade advindo de treinamento e 

assessoria técnica como geração de valor tangível pretendida, porém, de forma indireta, uma 

vez que é contratado pela empresa por uma necessidade de treinamento. Clientes também 

representam seu destaque na avaliação BIA, com 37 pontos. Ainda assim, há o potencial de 

geração de valor intangível no desenvolvimento de capital social pela capacitação do setor de 

baixa renda para agilizar e expressar as demandas. Atende uma necessidade de mercado, mas 

beneficia indiretamente os empregados das empresas contratantes. Por isso, classifica-se 

como ênfase mercadológica. 

Pode ser compreendido como um negócio social híbrido de acoplamento, pois a 

expansão de valor ao beneficiário é condicional e indireta – depende da ação do empregado 

fora das dependências da organização contratante. A geração de valor socioambiental e tese 

de mudança são medidas como filosofia de atuação de empresa percebida como oportunidade 

de mercado e missão social relacionada.  

A ausência de informação sobre as práticas de gestão dificulta sua classificação. 

Incorpora o discurso de geração de valor para a comunidade de baixa renda, mas viabiliza 

esse impacto pela venda de serviços de treinamento para pequenas, médias e grandes 

empresas. Dessa forma, localiza-se como empresa que incorporou o posicionamento de 

responsabilidade social, ou seja, como negocio socialmente responsável no espectro de 

hibridismo organizacional. 
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Mayra Alimentação Infantil 

A Mayra Alimentação Infantil é uma organização voltada para promoção de bons 

hábitos alimentares, por meio de eventos, conteúdo e assistência, principalmente, a famílias e 

crianças, de classe média e média-alta. Realizam eventos, aulas, elaboração de cardápios, 

entre outros. Apresenta-se como um negócio em estilo “moderno” de prestação de serviços 

para pessoas físicas, mas também oferece serviços para empresas. O perfil é bastante centrado 

na fundadora, não no negócio em si. A certificação aparece como reforço em comunicação 

visual com a etiqueta Empresa B no cabeçalho em todas as páginas de seu website. 

A empresa atua auxiliando famílias de diversas classes sociais a terem melhor qualidade de vida 

através de uma alimentação saudável e fortalecimento de vínculos, além de conscientizar a 

população sobre o impacto ambiental das suas escolhas alimentares. [...] O que dá mais orgulho é 

efetivamente participar de uma mudança positiva de hábitos. (Sistema B) 

 

Como está voltada para uma mudança de consciência de qualidade de vida, apresenta 

bastante ênfase no mercado ao identificar uma oportunidade de negócio pela demanda por 

hábitos mais saudáveis. Trata-se um tema relevante para a qualidade de vida, porém, não 

estrutural em questões de desigualdade ou vulnerabilidade. Chama atenção o alto score da 

dimensão “clientes”, com 68 pontos, a mais bem avaliada no BIA da empresa. A geração de 

valor socioambiental e tese de mudança são medidas como filosofia de atuação de empresa.  

O propósito está próximo das atividades centrais, mas não atua com foco em 

necessidade social, a não ser pelas atividades de conscientização por meio da participação em 

programas de televisão, mas que também tem o objetivo de gerar divulgação. A missão social 

é relacionada, porém não central, caracterizado como negócio socialmente responsável no 

espectro de hibridismo organizacional. 

 

Natura 

A Natura é uma das maiores empresas do Brasil e uma das mais reconhecidas, nacional 

e internacionalmente, em relação a sua estratégia de sustentabilidade. É uma empresa de 

cosméticos que incorporou a sustentabilidade como parte de sua estratégia, especialmente 

pela cadeia de valor e destaque nas suas práticas de relacionamento com a comunidade e o 

meio ambiente. Menciona no perfil B, o modelo de venda direta, a inserção de comunidades 

fornecedoras, o centro de inovação de cosméticos e uso de matérias-primas da biodiversidade. 

É uma das maiores empresas B no mundo e importante impulsionadora do movimento.  
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Como pontos de destaque da avaliação BIA, aparecem mecanismos de governança, 

como a avaliação de desempenho incluindo o acompanhamento da missão e os objetivos 

sociais ou ambientais da empresa; análise de indicadores sociais e ambientais pelo conselho; 

produção do relatório anual validado por um terceiro e disponível ao público. Na dimensão 

voltada aos trabalhadores, destaca a assistência médica aos funcionários em tempo integral; 

plano de participação nos lucros da empresa; integração e formação de novos empregados. A 

composição de mais da metade do corpo gerencial por mulheres aparece como destaque na 

dimensão “comunidade”, assim como a defesa por melhoria nos padrões ambientais em níveis 

locais e internacionais e a contribuição de 3% dos lucros à educação pública e investimento na 

comunidade. Trabalha com fornecedores de pequenas comunidades e fornece assistência 

técnica para melhorar suas operações sustentáveis. Na dimensão “meio ambiente”, além do 

relatório e inspeção das operações dos fornecedores, destaca estudo das emissões de gases do 

efeito estufa e programa de carbono neutro e energia renovável gerada no local. 

A Natura acaba de receber seu certificado B Corp. Agora, somos parte de uma rede global de 

empresas e organizações que associam crescimento econômico à promoção do bem-estar social e 

ambiental. Ser uma empresa B Corp fortalece o nosso compromisso com a sustentabilidade e 

permite que a Natura ocupe uma posição de destaque no mercado. [...] 

O anúncio da certificação acompanha o lançamento da nossa Visão de Sustentabilidade 2050. A 

participação no Movimento B Corp faz parte da estratégia da Visão, que reúne um conjunto de 

diretrizes, ambições e compromissos. Ela contribuirá para a inovação do nosso negócio e trará uma 

nova dinâmica para nossa rede de relações.  

 

A Natura é uma empresa com posicionamento de sustentabilidade como parte central de 

sua estratégia. Ao destacar as consultoras e as comunidades fornecedoras, é possível 

classificar a geração de valor pretendido como aumento de renda pela inclusão de 

comunidades como fornecedores de matéria-prima e redes inclusivas de distribuição. É uma 

empresa de capital aberto e de bens de consumo, com ênfase no mercado.  

A dimensão “meio ambiente” é a mais bem avaliada no BIA, com 53 pontos, em linha 

com o que normalmente é divulgado sobre a empresa, embora não esteja destacado no 

discurso referente à certificação. 

A expansão da geração de valor é condicional, por meio de intervenções adicionais para 

beneficiários que são diferentes. O hibridismo do negócio é por acoplamento embora sua 

classificação esteja mais aderente a uma empresa com posicionamento de sustentabilidade. A 

e tese de mudança fazem parte da cadeia de valor e do posicionamento da empresa, ou seja, a 

missão social está relacionada às atividades centrais como impacto indireto. Localiza-se como 

negócio socialmente responsável no espectro de hibridismo organizacional. 
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NewInc 

A NewInc é uma construtora e incorporadora que tornou o conceito de sustentabilidade 

parte de sua proposta de valor, especialmente na gestão de resíduos e desperdícios durante as 

obras. São mencionadas algumas tecnologias sustentáveis nos prédios, mas não em destaque. 

São, na maioria, prédios voltados para classe média e média-alta. Destaca-se o programa de 

treinamento dos empregados e o Sustente-se, programa interno de doação de casas como 

premiação a partir da economia gerada na obra é o principal destaque de impacto. Apresenta o 

selo padrão de Empresa B no rodapé da página inicial e em todas as páginas do website. 

Utiliza a certificação como parte de explicação do posicionamento de empresa sustentável. 

The NewInc believes that sustainability is a sum of efforts; it is the harmony that exists between 

the preservation of nature, the strong economy, and the people living in its fullness. Thus, they 

strive for above average sustainability in their projects, contributing to a lifestyle towards a better 

future, where social and environmental values are taught and put into practice, transforming the 

daily lives of people, now. (The Change We Seek, Perfil da empresa na B Corporation) 

 

A geração de valor pretendida volta-se para o meio ambiente, como mitigação dos 

impactos ambientais. Sua ênfase é mercadológica como incorporadora tradicional, com 

programa interno robusto de economia e gestão de resíduos. “Meio ambiente” é justamente a 

dimensão mais bem avaliada no BIA da empresa, apresentando 60 pontos. 

A expansão da geração de valor é condicional, por meio de intervenções adicionais da 

atividade central. Um dos principais impactos é pontual pelo programa de economia atrelado 

ao modelo de negócio. O hibridismo do negócio é por acoplamento, embora sua classificação 

esteja mais aderente a uma empresa com posicionamento de sustentabilidade. 

A geração de valor socioambiental e tese de mudança são medidas pela performance 

socioambiental e o resultado de práticas RSC e gestão, relacionado às atividades centrais. 

Localiza-se como negócio socialmente responsável no espectro de hibridismo organizacional. 

 

Oficina de Sustentabilidade 

A Oficina de Sustentabilidade é uma consultoria que desenvolve projetos e programas 

de sustentabilidade nas empresas, com destaque para a gestão da territorialidade e promoção 

de mecanismos de inclusão. Atua em diversas frentes de consultoria de sustentabilidade. 

Defende a promoção de uma evolução na forma de conduzir negócios pautados em 

sustentabilidade. A certificação é usada parcialmente como reforço da filosofia de trabalho, 

evidenciado na comunicação visual, por meio da etiqueta no cabeçalho em todas as páginas 

do website, e conceito do movimento. 
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O que dá mais orgulho é poder trabalhar para que outras empresas encontrem caminhos mais 

sustentáveis em seus relacionamentos com as comunidades, com fornecedores, com seus 

funcionários, criando um sentido de propósito no seu funcionamento. Por exemplo, criar no seu 

entorno, dentro das comunidades locais, possíveis fornecedores, que podem melhorar a operação 

da empresa, além de gerar riqueza compartilhada para aqueles que estão em situações 

economicamente desfavoráveis. (Perfil da Oficina de Sustentabilidade no Sistema B) 

 

A geração de valor pretendido pode ser classificado como desenvolvimento de capital 

social ao apoiar a ligação de grupos sociais dispersos a administrações, empresas, novos 

mercados ou clientes locais. Atua na lógica de mercado como prestadora de serviços para 

empresas. Gera impacto indireto, pela implantação dos programas de sustentabilidade de seus 

clientes, ou seja, sua expansão da geração de valor é condicional, por meio de intervenções 

adicionais. Seus clientes não são os beneficiários diretos da atividade da organização, levando 

ao hibridismo de acoplamento, porém como empresa com posicionamento de 

sustentabilidade. Por outro lado, “comunidades” é a dimensão de maior nota no BIA (46 

pontos), reforçando a percepção de boas práticas de gestão, mas não pela atividade central. A 

missão social está relacionada às atividades como filosofia de atuação. 

 

Plano CDE 

A Plano CDE é uma consultoria de estratégias comerciais para grandes empresas, 

indústrias de bens de consumo e varejistas, interessados em incorporar consumidores da base 

da pirâmide como mercado-alvo. Declara-se em seu website como “negócio social na medida 

em que sempre busca equilibrar em seus projetos a rentabilidade com soluções de impacto 

social que auxiliem na melhoria da vida das comunidades das classes C, D e E”. Usa a 

certificação como justificativa do posicionamento como negocio social. Apresenta forte 

influência da visão norte-americana do setor de baixa renda predominantemente como 

consumidor.  

Plano CDE helps identify opportunities, strategies and consumer insight on targets through 

market research, consultancy and training. Plano CDE is dedicated to supporting the 

measurement and implementation of social impact. Plano CDE. (Perfil Plano CDE no B 

Corporation) 

 

Ao facilitar a prestação de produtos e serviços para comunidades de baixa renda pelas 

organizações, há o potencial de geração de valor indireto pelo acesso a bens e serviços. De 

certa maneira, também pode apoiar o desenvolvimento de capital social, pois liga grupos 

sociais dispersos a administrações, empresas, novos mercados ou clientes locais. A dimensão 

“comunidade” é também a que apresenta maior nota (24 pontos). A ênfase no mercado é 
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demonstrada pelo trabalho desenvolvido com foco na lucratividade e venda de quaisquer bens 

e serviços ao mercado da base da pirâmide. 

Na tipologia de negócios sociais híbridos, caracteriza-se como híbrido de acoplamento, 

pois a expansão da geração de valor é contingencial e os beneficiários e clientes são 

diferentes. A geração de valor socioambiental e tese de mudança são consequências da 

atividade central, dependendo da ação do cliente/impactado, ou seja, a empresa contratante do 

serviço pode gerar o impacto nas comunidades de baixa renda, fazendo parte do ecossistema 

de negócios sociais. O modelo de negócio está relacionado à missão social. Pode ser 

classificado como negócio social com ênfase em mercado no espectro de hibridismo. 

 

SER 

A SER é uma consultoria voltada para o estímulo a empreendimentos socioambientais, 

com ações voltadas para o desenvolvimento do empreendedor social como indivíduo e no 

planejamento de seu negócio, incluindo jornadas de autoconhecimento e conexão com a 

comunidade. O serviço é pago e não há menção de preços especiais para pessoas de 

comunidades de baixa renda. Também atua no apoio aos empreendimentos sociais de diversos 

tipos, incluindo um conjunto de metodologias voltadas para o planejamento e estruturação do 

negócio e/ou projeto social. O perfil no website B Corporation destaca estilo colaborativo de 

gestão, contratação de fornecedores locais, reaproveitamento de materiais e compra de 

materiais recicláveis e/ou reciclados. A certificação aparece como reforço de posicionamento, 

disposto no rodapé em todas as páginas do website. 

Através da metodologia que desenvolvemos, a SER possibilita que qualquer indivíduo, empresa, 

organização da sociedade civil, cooperativa, núcleo produtivo e ONG desenvolva e coloque em 

prática as suas soluções e/ou seus negócios com sustentabilidade financeira, fortalecendo a sua 

essência e os seus princípios. (Perfil SER no Sistema B) 

 

Como parte do ecossistema de empreendimentos sociais, atua na construção de 

capacidade para empreendedores sociais, ou seja, no desenvolvimento de capital social. Como 

consultoria de nicho, caracteriza-se como ênfase no mercado, especialmente por não 

apresentar características diferenciadas para desenvolvimento de pessoas nas comunidades. 

“Clientes” é a dimensão mais bem avaliada (61 pontos) no BIA. 

A expansão da geração de valor é condicional uma vez que os clientes 

(empreendimentos sociais) não são os beneficiários, que serão impactados pelos 

empreendimentos. Encaixa-se na tipologia de negócio social híbrido de acoplamento centrado 

na missão, porém, com a geração indireta e externa de valor socioambiental indireto. 
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Tomando como base que se trata de uma consultoria, sua classificação no espectro de 

hibridismo organizacional está mais próxima de uma empresa que tem como centro 

estratégico o valor socioambiental, fazendo parte do ecossistema de empreendimentos sociais. 

Sua justificativa como negócio social é tênue, pois pode ser considerado somente seu 

mercado-alvo. 

A geração de valor é indireta e contingencial, pois depende do impacto pelas atividades 

da consultoria. Os beneficiários serão impactados pelos seus clientes, classificando-se como 

negócio social híbrido de acoplamento, próximo de um negócio empresarial (treinamento e 

desenvolvimento) com posicionamento de sustentabilidade (nicho específico), relacionado à 

missão social da organização. Portanto, classifica-se como negócio socialmente responsável 

no espectro de hibridismo organizacional. 

 

Turbo Negócios Sociais 

A Turbo é uma aceleradora de empreendimentos sociais. Atua no apoio às organizações 

ou projetos com propósito e impacto social, cultural ou ambiental positivo. Oferece um 

projeto de aceleração oferecido em temas relacionados ao empreendedorismo, gestão, 

humanidade e compromisso com o impacto positivo desejado adaptado às necessidades da 

organização. Destacam-se no perfil algumas praticas de gestão, como a presença de mulheres 

na força de trabalho, apoio a educação e treinamentos, uso racional de água e energia. O 

website está em reformulação, acarretando menos informação sobre modelo de negócios. 

A Turbo sempre trabalha lado a lado com as organizações que apoia e, através de diversas 

metodologias, conquistou casos de sucesso como a transformação de uma ONG deficitária em um 

negócio social, a estruturação em parceria com médicos de um negócio social na área da saúde e o 

apoio estratégico e financeiro a ONGs e negócios sociais. (Perfil Turbo Negócios Sociais no 

Sistema B) 

 

Como aceleradora, é um tipo de organização fundamental no ecossistema de 

empreendimentos sociais para a construção de capacidade para empreendedores sociais, ou 

seja, no desenvolvimento de capital social. A expansão da geração de valor é condicional uma 

vez que os beneficiários serão os destinatários impactados pelos empreendimentos acelerados. 

Em contrapartida, a dimensão mais bem avaliada refere-se a “práticas de gestão” na dimensão 

“trabalhadores”, com 25 pontos. A dimensão “clientes” é a segunda, apresentando 22 pontos. 

Encaixa-se na tipologia de negócio social híbrido de acoplamento centrado na missão, 

porém, com a geração indireta e externa de valor socioambiental. Pela atuação indireta no 

estímulo aos negócios sociais, sua classificação no espectro de hibridismo organizacional está 

mais próxima de uma empresa que tem como centro estratégico o valor socioambiental. 
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Via Gutemberg 

A Via Gutemberg é uma empresa que atua em projetos voltados para a 

sustentabilidade, aparentemente patrocinados por empresas, alinhando “o endereçamento de 

questões chave socioambientais para seus clientes, relevantes para desenvolvimento da 

sociedade e que são significativas para as pessoas que formam a rede da empresa”. Um dos 

principais e atuais exemplos é o movimento Lab60+, com diversas iniciativas voltadas para a 

terceira idade, patrocinado pelo Banco do Brasil e Mapfre Seguros e outros apoiadores. Seu 

perfil é bastante confuso, dando a entender que possivelmente a organização passou por uma 

grande mudança recentemente – de consultoria de responsabilidade social a promotora de 

projetos voltados para a causa da qualidade de vida e produtividade na maturidade. A 

certificação como empresa B não é aparente em seu website. 

Somos especializados em gestão, inovação e estratégias de sustentabilidade para grandes 

empresas, bem como no desenvolvimento de plataformas para se avançar em temáticas relevantes 

para sociedade e para o engajamento e diálogo entre corporações com seus stakeholders. Atuamos 

em rede, com +140 Profissionais na busca de Resultados Mensuráveis para sociedade e 

stakeholders específicos, a partir da incorporação de Integrated Thinking na estratégia e gestão das 

empresas.  (website da empresa) 

 

A geração de valor é intangível, em aspectos voltados para a conscientização e 

construção de redes, relacionamentos locais e fortalecimento de capacidades. Aparentemente 

os clientes podem ser considerados os patrocinadores das iniciativas que também se 

beneficiam pela promoção da imagem da marca. No entanto, não esta claro, até mesmo por 

“clientes” ser a dimensão com maior nota (51) no BIA. 

Já os beneficiários são as pessoas da terceira idade. Pode ser classificado, portanto, 

como ênfase social-mercado. A expansão da geração de valor é condicional, pois dependerá 

da ação do beneficiário impactado, isto é, os idosos que participam das ações criadas de tal 

forma que a missão social é central no escopo da iniciativa. Aparentemente parece estar 

localizado como negócio social no espectro de hibridismo organizacional. 

 

Vox Capital 

A Vox Capital é uma empresa de investimento de impacto que impulsiona diversos 

negócios sociais, especialmente nas áreas de saúde, educação e serviços financeiros. É um 

tipo de organização central no ecossistema nos empreendimentos sociais, em especial os 

negócios sociais, pois viabiliza sua existência ao fornecer o acesso ao investimento. 

Caracteriza-se como um dos fundos de investimentos classificados no GRIIS. 
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O que fazemos: Investimos em empresas com alto potencial de crescimento e que estão causando 

impacto social positivo através da oferta de soluções para problemas reais de saúde, educação e 

serviços financeiros no Brasil. (website da empresa) 

 

Os beneficiários diretos de sua atividade são os empreendimentos sociais que, por sua 

vez, impactarão as comunidades de baixa renda, passando pelo crivo de seleção do 

investimento de impacto da Vox Capital. Não é possível afirmar que são seus clientes, pois na 

lógica de fundos de capital, podem ser os investidores. No entanto, “clientes” é a dimensão 

mais bem avaliada no BIA (score 36), não ficando claro como os indicadores são mensurados. 

A expansão da geração de valor é condicional porque somente ocorrerá após o bom 

uso do investimento pelo empreendimento apoiado. Apesar de fazer parte do ecossistema dos 

negócios sociais, não se caracteriza como um. Porém, a geração de valor socioambiental é 

central na sua missão, modelo de negócio e atuação, posicionando-se como empresa 

socialmente responsável centrada na missão social no espectro de hibridismo organizacional. 

 

ZEBU Mídias Sustentáveis 

A ZEBU é uma agência de comunicação, com foco na produção dos materiais de 

mídia de maneira sustentável e alternativas de produção com menores impactos ambientais. 

Um exemplo é o desenvolvimento de tintas orgânicas, um dos insumos fundamentais da 

indústria. Atua na prestação de serviços de criação, design e produção de peças de 

comunicação. Não há informação específica sobre os tipos de clientes, o que leva a crer que 

são organizações em geral, tanto empresas como organizações sem fins lucrativos, com ênfase 

de atuação no mercado. A certificação como empresa B é utilizada como reforço visual, 

apresentando o selo padrão na aba Sobre Nós do website. 

Nós da Zebu temos como princípio trabalhar com as infinitas possibilidades de design e 

sustentabilidade. O nosso principal objetivo é manter o equilíbrio da natureza em meio às 

necessidades do homem urbano. Valorizamos a naturalidade das relações, dos materiais e dos 

projetos. Desde a nossa origem em 2010, desenvolvemos produtos inovadores no mercado de 

design, como as Tintas Orgânicas e as Mídias Sustentáveis. (website da empresa) 

 

Pela contribuição na diminuição e impactos ambientais, ainda que de forma muito 

pontual, seu beneficiário principal é o meio ambiente e, portanto, a sociedade em geral. A 

maior nota da avaliação BIA está em “comunidade”, com 48 pontos. Essa repercussão de 

valor é gerada de forma condicional, pois será o impacto indireto a partir da utilização desse 

tipo de material pelo cliente contratante do material. A tese de mudança é parte da cadeia de 

valor do modelo de negócio que se relaciona com a missão ambiental pelo posicionamento 

voltado à sustentabilidade. Dessa forma, localiza-se como empresa socialmente responsável. 
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5.4.5. Discussão dos Resultados Parciais  

Etapa B: Retrato das Empresas B no Brasil 

Durante a primeira etapa deste projeto de pesquisa, a heterogeneidade das empresas 

certificadas e a abrangência de diferentes graus de hibridismo foram os principais pontos 

observados por meio dos significados atribuídos pelos atores do movimento à certificação. 

Esses pontos ficaram ainda mais evidentes a partir da análise das empresas certificadas no 

Brasil. Ao utilizar a tipologia de negócios sociais híbridos (Santos et al., 2015) como 

referência, nota-se uma diversidade de modelos de atuação, como mostra a Figura 29, com 

maior concentração em organizações que geram impacto indireto. São 27 casos de expansão 

de valor condicional versus 18 classificados como automático. 

 
Figura 29: Empresas B analisadas conforme a tipologia de negócios sociais híbridos 

Fonte: elaboradora pela autora 

 

Diferente da percepção inicial sobre as empresas B, fortemente influenciada pela origem 

no Brasil atrelada a empreendedores e negócios sociais, ao aplicar as lentes de análise 

selecionadas neste estudo, percebeu-se que menos da metade, 20 casos, podem ser 

considerados negócios sociais (incluindo impacto social e ambiental). Destes, 15 empresas 

são classificadas como híbridas de mercado e de ligação, uma vez que geram a expansão de 
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valor automática e, de certa forma, mais clara e tangível. Porém, esse alinhamento não 

reflete notas maiores como empresa B, sendo apenas três delas com notas gerais acima de 110 

pontos no BIA. 

Vale destacar ainda que, embora os websites da B Corporation e do Sistema B busquem 

trazer informações relevantes sobre a empresa e a tese de mudança, na maioria dos casos só é 

possível captar como funcionam os negócios e como essas proposições se tangibilizam pelo 

website das próprias organizações. Os textos disponíveis na seção “The Change We Seek” não 

seguem um padrão e nem sempre deixam claro como será a mudança e quais são os dados 

tangíveis da lógica de transformação almejada, sendo que três estão ausentes. A interpretação 

do discurso não garante, necessariamente, os resultados. O principal indicativo nesse sentido 

se dá pelos indicadores obtidos pela certificação, embora os mecanismos de mensuração da 

avaliação apresentados não esclarecem se há a verificação entre a aderência e consistência da 

tese de mudança proposta e suas ações como critério de concessão da certificação. 

As organizações híbridas de mercado formam o segundo menor grupo dentro das 

empresas analisadas, sendo todas (quatro casos) consideradas negócios sociais no espectro de 

hibridismo. Aparecem, portanto, como modelo ideal de hibridismo organizacional atrelando a 

ênfase no social e no mercado concomitantemente. Um dos pontos mais interessantes deste 

grupo é justamente equilibrar a visão de consumidor e beneficiário na atividade-fim (Battilana 

et al., 2012).  

É interessante notar que as empresas classificadas nesta tipologia fazem parte do 

pequeno grupo que apresentou aderência à classificação de geração de valor socioambiental 

pretendida em impactos tangíveis ao acesso a bens e serviços. Também se localizam como 

negócios sociais no espectro de hibridismo organizacional. A oferta para pessoas em 

vulnerabilidade torna evidente a geração de valor e inclusão social como atividade-fim – 

4YOU2, Avante, Policlínica Granato, SOS Dental e The Products. Não foi detectada nenhuma 

organização com foco ambiental no grupo analisado.  

O modelo também está mais próximo da ênfase no mercado no qual o serviço ou 

produto vendido gera automaticamente o impacto. São exemplos mais evidentes do discurso 

do Movimento B, pois sua atividade-fim é destinada a usar os negócios para revolver questões 

sociais (Comini et al., 2012). O alinhamento central entre a missão social e o modelo de 

negócio é reforçado por algumas características analisadas, tais como: “público-alvo”, 

dimensão de destaque BIA e geração de valor tangível. Apresentam a maior nota na dimensão 

“clientes” ou “comunidade” (quatro e uma empresa respectivamente). 
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Como estratégia, também são aderentes à alternativa de reconceber produtos e mercados 

na estratégia de criação de valor compartilhado (Porter & Kramer, 2011) ou ao tipo Rawlsiana 

– transformação social – de enterprise strategy na Teoria dos Stakeholders (Freeman, 1984; 

Stead & Stead, 2000), ou seja, como agente de transformação social e de melhoria para os 

menos favorecidos. 

As organizações híbridas de ligação formam o segundo maior grupo dentro das 

empresas analisadas, com 14 empresas analisadas, sendo 11 identificados como negócios 

sociais centrados na missão dentro do espectro de hibridismo. Essa classificação foi possível 

porque essa categoria abrange os modelos de negócios que possibilitam a inserção de pessoas 

em vulnerabilidade e comunidades de baixa renda de forma efetiva na cadeia de valor e 

modelo de subsídio cruzado. A combinação de geração de valor com foco socioambiental 

também se destaca nesta categoria, com exemplos concretos de atuação que levam em conta 

tanto a reutilização de recursos e resíduos quanto o envolvimento da comunidade – Asta, 

Instituto Muda e Recicladora Urbana. A maioria dos casos se destaca na nota BIA pela 

dimensão “comunidade” (seis empresas), seguido por “clientes”, “trabalhadores” e “meio 

ambiente” (três cada dimensão). 

Em linha com as frentes teóricas mapeadas, assim como as híbridas de mercado, fazem 

relação com CVC e Teoria de Stakeholders. Apresentam-se como estratégia de redefinição da 

produtividade na cadeia de valor, alternativa para a criação de valor compartilhado 

apresentada por Porter e Kramer (2011) ou ainda estratégia de transformação social na Teoria 

dos Stakeholders (Freeman, 1984; Stead & Stead, 2000), com possibilidade de interpretar as 

empresas que alteram mecanismos do uso de recursos e geração de resíduos como 

transformação ambiental. 

Por outro lado, os casos de geração de valor indireta, ou seja, de repercussão 

condicional, em geral, localizam-se ao lado direito do espectro de hibridismo organizacional, 

mais próximos de modelos com origem em formatos tradicionais de empresas com fins 

lucrativos. Dos 27 casos, apenas cinco podem ser considerados negócios sociais pelo discurso 

institucional. O restante, 22 organizações, estavam entre negócios socialmente responsáveis 

(isto é, RSC Estratégica e no centro estratégico) e empresas com práticas de RSC (com bom 

gerenciamento dos impactos empresariais, em linha com RSC e CSP). A ocorrência de cinco 

casos como empresas com práticas de RSC, ou seja, que têm a sua certificação e modelo de 

negócios justificado pela boa gestão dos impactos da atividade empresarial, reforça a 

amplitude da abrangência da certificação. 
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As organizações híbridas de combinação formam o menor grupo dentro das empresas 

analisadas, com apenas três empresas de serviços identificados a partir do conteúdo de suas 

comunicações. A Avante é claramente um negócio social, aderente a esta tipologia como caso 

de microfinanças. Já a CIS tem uma proposta mais intangível, mas disponibiliza informação 

relevante para usuários de transporte público e estímulo à participação social, levando à 

classificação também como negócio social, porém mais próxima de OSC.  

A Maria Farinha Filmes, em função da intangibilidade da proposta de geração de valor, 

voltada essencialmente a causas da sociedade moderna, mas não exatamente pela contribuição 

direta na redução da pobreza ou solução de problemas ambientais. A localização no espectro 

de hibridismo é mais frágil e sujeita a questionamentos, uma vez que o impacto é indireto e 

condicional Fica entre negócio socialmente responsável e negócio social, classificado como 

este último em função da gratuidade de alguns filmes na internet. 

Já as organizações híbridas de acoplamento formam o maior grupo dentro das 

empresas analisadas. São 24 casos do grupo, ou seja, mais da metade do grupo. Nessa 

tipologia, o risco de desvio da missão é mais alto (Santos et al., 2015), especialmente em 

casos nos quais o papel social não está incorporado na cadeia ou a geração de valor refere-se a 

propostas mais intangíveis. 

Nos casos estudados, nota-se uma grande concentração de empresas que provavelmente 

não podem ser classificadas como negócios sociais. Tanto que apenas duas empresas foram 

classificadas como negócios sociais com ênfase no mercado pelo conteúdo analisado – Plano 

CDE e Via Gutemberg – pela promoção de serviços para pessoas em vulnerabilidade ou 

causas claras – acesso ao mercado da base da pirâmide e pessoas na terceira idade.  

O restante, isto é, a maioria, são empresas que incorporaram o conceito de 

responsabilidade social corporativa estratégica e até mesmo valor compartilhado. Como se 

trata de um grupo grande e disperso, foi possível notar uma subdivisão dentro desta tipologia. 

O primeiro grupo tem a intenção clara de promover os empreendimentos sociais, como é o 

caso das organizações que têm os empreendimentos sociais como público-alvo – Criando 

Consultoria, Din4mo, Plano CDE, SER, Turbo Negócios Sociais e Vox Capital.  

O segundo grupo é formado por empresas com fins lucrativos que incorporaram, em 

maior ou menor grau, a responsabilidade social – 99jobs, Abramar Urbanismo Social, 

Araruna Filmes, Baluarte Cultura, Carioteca, Cause, Fazenda Mãe d' Água, Feitiços 

Aromáticos, Grupo Gaia, Grupo Unite, Indi.us, Já Entendi, Mayra Alimentação Infantil, 

Natura, NewInc, Oficina da Sustentabilidade, Via Gutemberg e ZEBU Mídias Sustentáveis. 

Dentro desse segundo grupo ainda há muita diversidade, seja pelo público-alvo (organizações 
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ou consumidores pessoas físicas), seja pelo grau de incorporação do papel social como parte 

da estratégia (de práticas de gestão a proposta de valor).  

Algumas assumem claramente um papel consciente e ativo em suas relações com a 

sociedade pelo reconhecimento de sua interação sistêmica com o sistema social ao redor, em 

linha com os argumentos sobre a responsabilidade social corporativa (Fischer, 2002), mas 

ainda de forma mais periférica. Estão mais próximas do extremo direito no espectro de 

hibridismo, das empresas tradicionalmente lucrativas em processo de evolução nos níveis de 

integração de RSC ao modelo de estratégia e gestão. A certificação aparece como um 

mecanismo eficiente de mensuração de CSP e as práticas destacadas em linha com esta 

perspectiva teórica, sendo o modelo de negócio não relacionado à missão social. Casos como 

Baluarte Cultura, Feitiços Aromáticos, Grupo Gaia, Grupo Unite e Indi.us aparecem como 

empresas com práticas robustas de RSC, ainda que de forma mais periférica ao core de 

atividades do modelo de negócios. A Feitiços Aromáticos, ao valorizar a integração com a 

comunidade local do bairro paulistano em Itaquera, também evidencia a noção de influência 

do contexto social para a efetiva implementação de RSC (Dahlsrud, 2008). Estão aderentes à 

Teoria do Stakeholders, em linha com o nível de enterprise strategy voltada para stakeholders 

específicos (Freeman, 1984; Stead & Stead, 2000). 

Outros casos estão mais próximos do centro do espectro de hibridismo organizacional 

ao incorporar, de forma imbricada, o papel social no centro da estratégia. Esta inserção está 

refletida na sua proposta de valor, cadeia de valor e oferta ao mercado em linha com as 

abordagens de RSC e de sustentabilidade mais estratégicas, ou seja, como parte do centro do 

posicionamento e da proposta de valor – Natura, Abramar e NewInc, por exemplo. São 

híbridas de acoplamento que se encaixam no discurso da Teoria do Stakeholders como 

modelo estratégico de gestão, em linha com os níveis de enterprise strategy voltada para 

stakeholders específicos, para stakeholder irrestritos, ou ainda para a harmonia social 

(Freeman, 1984; Stead & Stead, 2000).  

De certa forma, se alinham com as ideias precursoras da criação de valor compartilhado 

como RSC Estratégica proposta Porter e Kramer (2006) com a geração de benefícios à 

sociedade pelas mudanças implementadas na cadeia de valor enquanto reforçam a estratégia. 

O discurso também se alinha à aplicação conceitual do termo valor compartilhado como ideia 

atraente (Dembek et al., 2015), embora alguns casos possam representar alternativas de sua 

operacionalização gradual (Porter & Kramer, 2011). 

A visão mais abrangente do grupo certificado dentro da tipologia de negócios híbridos 

possibilitou observar que a heterogeneidade do grupo de empresas B vai muito além das 
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características de porte, segmento de atuação e público-alvo. Como mostra a Figura 30, 

alcança todos os níveis do espectro de hibridismo organizacional, variando ainda entre 

modelos centrados na missão social e casos não relacionados. 

 
Figura 30: Empresas B analisadas conforme o espectro de hibridismo organizacional 

Fonte: elaboradora pela autora 

 

Casos como CIS e até mesmo SOS Dental demonstra o potencial alcance da certificação 

para organizações mais próximas da atuação de ONGs com atividades de geração de receita, 

ou ainda o modelo de negócios sociais de Yunus (2000). No outro extremo do espectro, casos 

como Feitiços Aromáticos, Grupo Gaia e Grupo Unite, mostram a certificação como um 

mecanismo eficiente de prestação de contas e mensuração de RSC e CSP, mesmo sem que a 

atuação central esteja associada ou relacionada à sua missão social. 

Uma das possibilidades de entender a certificação é justamente como uma forma de 

essas empresas diferenciarem sua atuação das demais. Além de mecanismos de prestação de 

contas já utilizados, como é o caso do GRI, a certificação, por ter o aval externo e critérios 

estabelecidos, torna-se uma comprovação das práticas. Por exemplo, Grupo Gaia e Feitiços 

Aromáticos usam de forma emblemática a certificação como comprovação de posicionamento 

de empresa sustentável em seus websites, em linha com o discurso de CSP. Estão ainda entre 

o seleto grupo de 13 empresas que apresentam notas gerais BIA acima de 110 pontos, sendo 

113 e 143 respectivamente. 
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O Grupo Gaia possui certificação BCorp, que comprova o atendimento a padrões rigorosos de 

desempenho social e ambiental, responsabilidade e transparência.(website Grupo Gaia) 

 

Somos uma empresa com DNA Sustentável. [...] Somos parte de um grupo de empresas cujo foco 

principal não é ser as melhores do mundo, mas fazem questão de ser as melhores para o mundo. 

Somos uma Empresa B! .(website Feitiços Aromáticos) 

 

No entanto, nem todas as empresas certificadas utilizam de forma incisiva a certificação 

nas suas comunicações. De fato, chama a atenção quantidade de empresas que sequer utilizam 

o selo visualmente em seu website. São 13 empresas nas quais a certificação não foi 

encontrada ou mencionada nas suas apresentações, como mostra a Tabela 18. A incorporação 

da certificação como parte do posicionamento de comunicação da empresa é um ponto 

importante de análise, pois demonstra o quanto a certificação é utilizada como elemento de 

posicionamento de uma proposta diferenciada de se fazer negócios. 

 

Uso da Certificação  

Reforço e Comprovação 18 

Ausente 13 

Selo 7 

Parte da Explicação 5 
Menção 2 

Total 45 

Tabela 18: Uso do selo no website das empresas certificadas no Brasil 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A principal utilização do selo é como reforço de posicionamento de valor 

socioambiental, isto é, é mencionada de forma a ratificar que são negócios que buscam gerar 

uma contribuição para a sociedade ou como filosofia de negócios, mas não são usados para 

explicar a tese de mudança. A Combio, por exemplo, apresenta a certificação por meio da 

etiqueta Empresa B no cabeçalho na Home, mas explica como uma das perguntas da seção 

FAQ (perguntas frequentes). 

10- O QUE SIGNIFICA A COMBIO SER UMA EMPRESA B CERTIFICA? 

Resposta: ComBio faz parte de uma comunidade de +900 empresas em 32 países e de 60 áreas 

diferentes com 1 objetivo em comum: redefinir o conceito de sucesso nos negócios. O processo de 

certificação consiste em adequar-se a rigorosos padrões sociais, ambientais, performance, 

responsabilidade e transparência. Assumimos um compromisso de melhoria contínua para sermos 

a melhor empresa para o mundo (e não apenas do mundo). Saiba aqui! (website Combio) 

 

Algumas empresas combinam o selo B Corp com outros atributos para tangibilizar sua 

intencionalidade por uma nova maneira de se fazer negócios, como a Okena, que também 

fazem parte do movimento Capitalismo Consciente, representante Brasileiro do Movimento 

Conscious Capitalism criado por John Mackey (co-fundador da rede de supermercados 
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WholeFoods), Raj Sisodia (Professor do Babson College, co-fundador e co-presidente do 

Conscious Capitalism) e outros membros da comunidade acadêmica e empresarial. 

Apenas cinco empresas usam a certificação para explicar seu posicionamento – Avante, 

Din4mo, NewInc, Plano CDE e Raízes Desenvolvimento Sustentável. São textos que buscam 

transmitir o compromisso com uma mudança na forma de fazer negócios e que explicam o 

significado da certificação para seu negócio. 

Assumimos o compromisso de usar a força do nosso negócio para resolver problemas sociais e 

ambientais. Para isso, nos juntamos a uma comunidade global de Empresas que estão redefinindo 

sucesso nos negócios. Utilizamos ferramentas e métricas para atingir alto nível de governança em 

temas como modelo de negócios, relacionamento com comunidades, práticas laborais e meio-

ambiente. Somos uma Empresa B Certificada. (website Din4mo) 

 

[...] Hoje, há uma crescente comunidade de mais de 1.000 “Certified B Corps” [...] que encaram o 

poder da iniciativa privada para criar o benefício publico, dirigida por propósitos e criando 

benefícios para todas as partes interessadas, não apenas aos acionistas. E é esse o propósito da 

NEWINC, agir com a compreensão de que o todo é maior do que a soma das partes e, com isso, 

nos tornamos responsáveis uns pelos outros e pela qualidade das futuras gerações. (website 

NewInc) 

 

“A Raízes sempre se apresentou como um negócio social. A certificação do Sistema B é 

importante, por se tratar de um sistema sério e reconhecido dentro e fora do Brasil. Ele atesta a 

nossa empresa a ser o que dizemos que somos: uma empresa social, comprometida com o impacto 

positivo gerado através do seu trabalho e coerente com seus valores”, afirma Marianne Costa, 

sócia da Raízes. (website Raízes) 

 

Outras apenas mencionam a certificação no texto (2 casos) ou utilizam o selo 

visualmente (7 casos). Ou seja, apresentam a certificação, porém não explicam seu conteúdo 

geral ou relação com o posicionamento da própria empresa. A ausência e o uso superficial do 

uso do selo em suas comunicações próprias, bem como a quantidade de empresas sem perfil 

no website B Corp e no Sistema B, levantam questionamentos sobre o uso da certificação 

como parte do posicionamento ideológico e na proposta de geração de valor socioambiental. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“B Corp é um novo tipo de empresa que usa o poder dos negócios para resolver 

problemas sociais e ambientais”
6
 (B-Lab, 2015). Ao acessar o website global da certificação, 

essa é a primeira frase de definição do que é uma empresa B. O discurso institucional forte e 

eloquente levou ao entendimento inicial da B Corp como sinônimo de um modelo ideal de 

hibridismo organizacional. No entanto, por meio dos resultados obtidos nesta pesquisa, 

percebe-se que engloba uma abrangência maior de níveis de hibridismo organizacional, 

valorizando a forma como os negócios são conduzidos, mas não, necessariamente, sua 

atividade-fim e sua missão socioambiental como orientadora do modelo de negócios. 

O presente trabalho buscou entender os significados, potencialidades e desafios do 

movimento B Corp à luz do conceito emergente de organizações híbridas, na esteira de 

diversas tendências e conceitos que buscam tratar o papel socioambiental das organizações de 

forma mais estratégica. Essa é a principal contribuição do estudo, ao fornecer uma visão 

panorâmica e analítica sobre o movimento. A combinação de duas etapas de investigação, 

com a triangulação de métodos de coleta e de análise, possibilitou uma análise abrangente do 

movimento que serve como ponto de partida para estudos futuros relacionados ao tema. 

A primeira etapa da pesquisa respondeu aos objetivos relacionados à identificação dos 

atores envolvidos no movimento, bem como os motivadores, vantagens e desvantagens da 

certificação. Já a segunda etapa possibilitou traçar o perfil das empresas certificadas no Brasil, 

além de analisar os diferentes graus de hibridismo organizacional e a relação com as 

perspectivas conceituais para a geração de valor socioambiental das organizações. É possível 

notar influências de abordagens precursoras na forma como as iniciativas do movimento B 

Corp buscam promover uma nova consciência na condução dos negócios. 

A elaboração do mapa de atores envolvidos no movimento, a partir do entendimento 

dos significados atribuídos pelos próprios atores, permitiu identificar os papéis e relações de 

stakeholders primários e secundários (Freeman et al., 2007; Harrison et al., 2010). Por meio 

do networking e da criação de uma comunidade, conectam-se empreendedores (atores 

diretos), investidores de impacto (influenciadores determinantes), representantes do governo, 

da academia, da imprensa e do mercado (influenciadores diretos e indiretos), cujos valores 

pessoais estão alinhados com a mesma preocupação e desejo de promover negócios que 

beneficiem a sociedade. São profissionais que partilham da mesma intenção positiva do 

movimento, destacada na sua visão “simples, mas ambiciosa: pessoas usando negócios como 

                                                           
6
 “B Corps are a new type of company that uses the power of business to solve social and environmental problems”. 
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uma força para o bem”7 (B-Lab, 2015). A ênfase às “pessoas” no texto da visão evidencia 

uma de suas principais características: ter no relacionamento o principal impulsionador e 

viabilizador das iniciativas.  

A necessidade de mensuração é um importante ponto de convergência entre o propósito 

do movimento B Corp e o interesse prático das empresas B certificadas, em especial como 

forma de atrair investimento de impacto, outro motivador relevante, mais atrelado aos 

desafios práticos de negócios no Brasil. O posicionamento ideológico é o principal motivador 

para a certificação. A conferência de legitimidade a este posicionamento é também uma das 

principais vantagens percebidas.  

Nesse sentido, um importante entendimento obtido pela pesquisa refere-se à visão da 

certificação como processo (Langley, 1999), pois os motivadores constituem os gatilhos-

chave de decisão para certificar, mas as vantagens e desvantagens da certificação são 

observadas em dois momentos posteriores. Inicialmente, durante a avaliação, são percebidos 

benefícios como mecanismo de diagnóstico, alinhamento interno e implementação de 

melhorias e documentação por meio da reflexão para o preenchimento pelo B-Impact 

Assesment (BIA). O custo mais significativo do processo é o tempo dispendido. Após a 

obtenção da certificação, o selo de Empresa B confere legitimidade ao posicionamento e 

diferencial socioambiental e coloca a empresa na comunidade B, possibilitando networking e 

possibilidades de parcerias.  

A marca pouco conhecida e a percepção de falta de benefício prático e/ou de gestão 

estão entre as principais fragilidades. Fazer parte de uma comunidade que partilha dos 

mesmos valores é um dos principais pontos positivos, ressaltado no Brasil e nos Estados 

Unidos, reforçando achados anteriores em outros países (Stubbs, 2015). 

O entendimento do movimento se organiza, então, em dois eixos principais: seu 

propósito e a certificação, especialmente no Brasil, uma vez que esta é a iniciativa 

preponderante no País. A certificação B Corp é uma das ferramentas escolhidas para 

promover sua visão, como forma de tangibilizar o propósito do movimento ao mensurar, 

reconhecer e diferenciar empresas que estejam alinhadas ao mesmo propósito. As empresas 

certificadas dão corpo ao movimento. A certificação fornece a elas uma validação formal de 

uma filosofia de negócios e a capacidade de se conectar com uma comunidade de empresas 

alinhadas, o que parece ser uma vantagem percebida globalmente. 

                                                           
7 “Our vision is simple yet ambitious: people using business as a force for good.” 

Trechos retirados do site https://www.bcorporation.net/ em 29/07/2016 e traduzidos pela autora. 

https://www.bcorporation.net/
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O propósito arrojado do movimento, a fim de produzir uma “mudança de paradigma” 

sobre a noção do que é valor para as empresas, é marcado por mensagens impactantes: “usar 

negócios como uma força para o bem”, “promover um novo setor da economia”, “serem as 

melhores empresas para o mundo” e “reconhecer impactos para um mundo melhor”. Como 

propósito, o movimento quer estimular a promoção de valor socioambiental pelos negócios. 

Como certificação, busca garantir que as certificadas atendam “padrões rigorosos sociais e 

ambientais de performance, responsabilização e transparência”
8
 (B-Lab, 2015). 

No entanto, esses dois eixos se confundem na identidade e na comunicação da 

certificação, pois as definições usadas pelo próprio B-Lab para caracterizar as empresas B 

leva a duas mensagens sujeitas a interpretações distintas: Empresas B são empresas que atuam 

com foco em problemas sociais e/ou ambientais e Empresas B são empresas que se 

comprometem com práticas e padrões de responsabilidade socioambiental.  

Pelos resultados das duas etapas da pesquisa, percebe-se que a certificação B Corp 

abrange organizações de diversos tipos, origens e finalidades, em diferentes graus de 

hibridismo, como mostra a Figura 31. Portanto, as duas definições coexistem e não há uma 

diferenciação entre elas. 

 
Figura 31: Localização das Empresas B no espectro híbrido de organizações 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Alter (2007) 

 

As empresas B podem ser tanto organizações mais próximas de um modelo ideal de 

organização híbrida, como os negócios sociais (Battilana & Lee, 2014; Battilana et al., 2012), 

quanto em níveis iniciais de hibridismo, como empresas com práticas de RSC (Dahlsrud, 

2008; Schmitz, 2015). Há, ainda, a possibilidade de certificar organizações oriundas do 

                                                           
8
 “…to meet rigorous standards of social and environmental performance, accountability, and transparency”. 

Trechos retirados do site https://www.bcorporation.net/ em 29/07/2016 e traduzidos pela autora. 

https://www.bcorporation.net/
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Terceiro Setor com atividades mais robustas e complexas de geração de renda (Fischer & 

Comini, 2012). Dessa forma, estão em diferentes níveis de integração das dimensões de 

hibridismo organizacional, (Battilana & Lee, 2014), especialmente o quão central é o valor 

socioambiental no posicionamento estratégico, na cadeia de valor, na composição da força de 

trabalho e nas atividades centrais da organização. 

A heterogeneidade, em diversos critérios, é uma das principais características do 

movimento. Ao mesmo tempo, é um dos grandes desafios para a construção de uma 

identidade única e reputação positiva da marca B Corp e para sua distinção entre outros 

instrumentos de mensuração da performance socioambiental. Como possibilidade de dar 

sentido ao perfil das empresas certificadas, o processo de análise e interpretação das empresas 

estudadas permitiu observar a heterogeneidade pelo tipo de atividade central das empresas e 

pela proposta de desenho organizacional. 

Os negócios sociais centrados na missão social e/ou ambiental formam um grande 

grupo e dão sentido à primeira afirmação do movimento. Geram impacto pela atividade-fim, 

isto é, pelos produtos e serviços oferecidos ou por estruturarem seu modelo de tal forma que a 

cadeia de valor dependa da incorporação de insumos ambientalmente sustentáveis ou da 

inclusão e empoderamento de grupos excluídos como parte da proposta de valor.  

São exemplos de negócios sociais que, inclusive, frequentam fóruns de discussão sobre 

o tema, por exemplo, 4YOU2, Geekie, Asta, Avante, Policlínica Granato, Raízes, The 

Products, entre outros, variando da ênfase maior no mercado ou no social (Comini et al., 

2012). Outros são negócios ambientais em linha com a discussão sobre sustentabilidade e 

revisão dos modelos de produção e gestão de resíduos e impactos ambientais (Fischer & 

Comini, 2012). Nomes como Combio, Courrieros, Fazenda Mãe D’Água, Okena, Ecoservices 

e Casa do Futuro exemplificam essa vertente. Alguns raros casos combinam uma proposta 

socioambiental, pois buscam estruturar seu modelo de negócio de tal forma que consigam 

beneficiar o social e o ambiental – Instituto Muda, Recicladora Urbana e Asta são exemplos 

de empreendimentos socioambientais. Também é interessante notar a ênfase de alguns 

negócios – como CIS, Raízes, Conexão Cultural – em questões de territorialidade, 

participação política e cultura, dimensões mais abrangentes de sustentabilidade (Gonçalves-

Dias et al., 2007; Sachs, 2008) 

Há ainda um grupo de empresas que estão voltadas à promoção do desenvolvimento do 

segmento de negócios sociais, ou seja, como parte do ecossistema dos empreendimentos 

sociais. Aceleradoras, consultorias e gestoras de investimento de impacto reforçam a 
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percepção da certificação atrelada ao movimento de negócios sociais no Brasil. São os 

exemplos da Criando Consultora, Din4mo, SER, Turbo e Vox Capital. 

Existe outro grupo de empresas com propostas inovadoras, mas não necessariamente 

direcionadas ao atendimento de uma necessidade social e/ou ambiental ou grupos em estado 

de vulnerabilidade. Voltadas para a evolução das formas de gestão, colocam a cocriação, a 

criatividade e participação como elementos essenciais da filosofia de trabalho, como as 

consultorias voltadas para inovação, facilitação, diálogo, produção audiovisual, entre outros. 

São empresas voltadas para a promoção de uma consciência social e ambiental e/ou 

causas que afligem a sociedade moderna, por exemplo, Maria Farinha Filmes, Mayra 

Alimentação Infantil, 99jobs e Via Gutemberg.  

As empresas neste grupo podem ser “cool”, modernas e inovadoras, ganham bastante 

atenção na mídia, mas não se encaixam no conceito de negócios sociais ou organizações 

híbridas. Não se trata de um julgamento de valor se são ou não importantes para uma 

mudança do padrão vigente de gestão, mas de uma análise sobre o valor socioambiental 

gerado a partir de sua atividade-fim, pois não atuam em temas estruturais. Nesse mesmo 

sentido, é possível ressaltar prestadoras de serviços empresariais com o mesmo fim, como 

Araruna Filmes, Baluarte Cultura, Cause e ZEBU, e serviços voltados para responsabilidade 

social e sustentabilidade, por exemplo, Oficina da Sustentabilidade ou Courrieros.  

Por serem organizações que atuam, muitas vezes, em modelos de rede de parceiros ou 

outros mecanismos flexíveis, em alguns casos também não fica claro o modelo de negócio, 

relacionamento com empregados, externalidades e outras prestações de contas típicas de 

empresas que procuram dar transparência às suas práticas de responsabilidade social. Por 

terem passado pelo crivo do BIA, supõem-se que poderiam ser classificadas como empresas 

com práticas de RSC e/ou negócios socialmente responsáveis, mas falta de informação 

suficiente para uma classificação mais efetiva. 

Nota-se, ainda, a valorização de empresas tradicionais com fins lucrativos que 

assumem um papel social mais efetivo, seja por práticas de RSC e de Sustentabilidade 

(Gonçalves-Dias et al., 2007), seja por evoluir na sua inserção no centro estratégico 

(Dahlsrud, 2008; Lantos, 2001; Porter & Kramer, 2006; Ramachandran, 2011). Apresentam 

diferentes níveis de aproximação da missão social ao modelo de negócios. As organizações 

nesse perfil variam de um exemplo como o Grupo Gaia, que aparenta ter uma boa gestão de 

impactos, mas não relacionado à atividade-fim, até a Natura, exemplo recorrente de um 

negócio sustentável (ou negócio socialmente responsável) com a geração de valor 

socioambiental como elemento central do seu posicionamento estratégico. 
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Os negócios socialmente responsáveis formam, então, um subgrupo, com exemplos 

como Natura, NewInc e Abramar, mais próximo ao centro do espectro de hibridismo. 

Também dão sentido à afirmação de solução de problemas socioambientais pelos negócios. 

Mais distantes do centro, estão empresas que têm a responsabilidade socioambiental como um 

compromisso de gestão, mas não é possível observar sua incorporação ao modelo de negócios 

ou cadeia de valor, como Feitiços Aromáticos, Grupo Gaia e Grupo Unite. Nesse grupo há o 

maior risco de discurso carismático acima da prática efetiva das organizações (M. E. De 

Freitas, 2006). A certificação assume um papel importante de mensuração e CSP para que 

essas empresas se identifiquem como empresas com práticas de RSC. 

Portanto, por meio dessa análise, nota-se que, em função dessa heterogeneidade, a 

certificação não pode ser tida como sinônimo de tipo ideal de hibridismo organizacional, mas 

de um caminho nessa intenção. A maioria das empresas analisadas está mais próxima ao 

centro no espectro de hibridismo organizacional, incluindo negócios sociais e negócios 

socialmente responsáveis (valor socioambiental para elemento central do posicionamento 

estratégico). Mais à esquerda do espectro de hibridismo organizacional, as empresas B 

incluem negócios socioambientais (Battilana & Lee, 2014; Battilana et al., 2012; Comini et 

al., 2012). Mais à direita do espectro, a certificação inclui também exemplos de RSC 

integrada à estratégia competitiva (Porter & Kramer, 2006), níveis avançados da incorporação 

dos interesses dos stakeholders na estratégia empresarial (Freeman, 1984; Stead & Stead, 

2000) ou de integração do tripé da sustentabilidade como objetivo de resultado (Aguinis & 

Glavas, 2012; Elkington, 2001) e propostas estratégicas voltadas ao valor compartilhado 

(Porter & Kramer, 2011). 

No entanto, como o entendimento e a imagem do movimento é fortemente pautado na 

imagem das empresas certificadas, a existência dos casos mais próximos dos extremos no 

espectro de hibridismo enfraquece seu reconhecimento, e seu discurso, como modelo ideal de 

organização híbrida. Em especial, o ponto de atenção está nas empresas nas quais as práticas 

de RSC e CSP não estão relacionadas a uma missão social inserida no modelo de negócio. 

Ainda que o discurso seja de diferenciação da certificação frente outras práticas de 

sustentabilidade e responsabilidade social, da mesma forma como acontece com o conceito de 

valor compartilhado (Crane, Palazzo, Spence, & Matten, 2014; Dembek, Singh, & Bhakoo, 

2015), falta uma avaliação mais rigorosa de seus preceitos e argumentos de diferenciação. 

A própria definição de B Corporations apresentada no site, como forma de diferenciá-la 

de “negócios comuns” e “negócios sustentáveis”, fica fragilizada, pois podem ser “empresas 

que estão prioritariamente tentando resolver uma questão social ou ambiental por meio de 
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seu negócio” (B-Lab, 2016, tradução da autora), mas não exclusivamente. Encontram-se 

exemplos de empresas certificadas mais aderentes à definição utilizada pelo próprio B-Lab do 

que seriam os “negócios sustentáveis”, quando “o objetivo principal é tanto exercer um 

impacto positivo quanto gerar retornos financeiros” (B-Lab, 2016, tradução da autora). O que 

efetivamente muda é que “todas B Corps medem seu impacto e atingem pelo menos 80 

pontos na Avaliação do Impacto B (BIA) para validar que alcançam um limiar significativo 

de impacto” (B-Lab, 2016, tradução da autora). 

Em resumo, a principal diferença entre uma empresa com boas práticas de 

responsabilidade social e uma Empresa B está na sua disposição para obter a certificação – 

mensurar suas práticas, alterar os documentos legais e pagar uma taxa por isso. Neste sentido, 

a certificação B Corp representa um método de aferição de práticas socioambientais e gestão 

por stakeholders. Pode ser considerada uma evolução dos mecanismos de prestação de contas 

justamente por conferir a chancela de um terceiro responsável pelo monitoramento e 

comprovação de critérios estabelecidos.  

De certa maneira, a certificação B Corp representa um progresso de ferramentas como o 

GRI, Indicadores Ethos ou outros métodos de CSP ao incluir as etapas de comprovação das 

informações, auditoria, compromisso legal e identificação pelo selo concedido. O próprio co-

fundador do B-Lab, Jay Colbert, reafirma essa percepção ao reconhecer o movimento como 

uma consolidação de diversas abordagens atualmente em voga no meio empresarial: 

 “Vários movimentos disruptivos já existiam, mas não havia uma única linguagem ou métricas 

que pudesse ajudar a reunir todos esses movimentos em uma única e muito mais poderosa voz 

coletiva para empresas que usam negócios como uma força para o bem” Jay Colbert, co-

fundador B-Lab (Araruna Filmes, 2015)
9
 

 

Torna-se, então, difícil de concretizar e especificar o que seria, na prática, a mudança de 

paradigma perseguida pelo movimento por meio da certificação. O mecanismo de mensuração 

não parece dar conta de certificar e privilegiar empresas aderentes ao discurso, isto é, que 

efetivamente gerem valor socioambiental por meio de sua atividade-fim. A certificação 

confere credibilidade à proposta intangível de geração de valor compartilhado, mas por meio 

do monitoramento e avaliação de práticas de gestão. Ou seja, aborda muito mais “como se 

faz”, mas não tanto “o que se faz”. Confere um atributo de reconhecimento de imagem 

relacionado ao resultado (valor), mas mede o processo (gestão). 

Não fez parte do objetivo deste trabalho avaliar o escopo de avaliação do B-Impact 

Assesment (BIA), tornando-se uma das principais recomendações de estudos futuros sobre o 

                                                           
9
 Filme produzido pela empresa B certificada no Brasil Araruna Filmes para explicar o movimento. Filme 

disponível em https://vimeo.com/121395040. O trecho em questão aparece no minuto 01:33. 

https://vimeo.com/121395040
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tema. Tal pesquisa poderia comparar a ferramenta com outros mecanismos de mensuração e 

prestação de contas, tais como GRI, Ethos e KLD, seus diferenciais práticos como 

certificação independente, bem como o esclarecimento sobre o conceito de impacto 

socioambiental adotado pela certificação B Corp. 

Durante as entrevistas, afirmou-se que a avaliação BIA refere-se a: avaliação das 

práticas gerenciais, nível das práticas de responsabilidade social, requisitos de desempenho, 

mensuração da performance socioambiental, mensuração do impacto e garantia da 

sustentabilidade no centro da estratégia de forma transversal. São elementos relacionados 

entre si, mas que dificultam o reconhecimento efetivo da definição de impacto utilizada como 

elemento de medida. O autocontrole pela própria comunidade para a idoneidade dos 

envolvidos é apontado como fator crucial para seu fortalecimento. 

A alteração no estatuto e contrato social para a inclusão de cláusulas específicas que 

incluem os interesses dos stakeholders como parte da missão declarada torna-se, então, um 

dos principais diferenciais e aspecto simbólico do movimento. Porém, uma vez que a 

certificação não avalia ou interfere na orientação à missão do modelo de negócio (Alter, 2006, 

2007), não é possível detectar se essa inclusão representa uma diferença, de fato, no modelo 

de organização, especialmente pela superficialidade de conteúdo das empresas analisadas. 

Essa inclusão está mais em linha com o objetivo-fim geral da organização, figurando 

como um importante elemento de uma mudança já em andamento da tradicional Teoria da 

Firma para a Teoria dos Stakeholders (Boaventura & Cardoso, 2009). Assim como CSP se 

aproximou e foi usado como método de aferição de uma gestão voltada a stakeholders 

(Boaventura et al., 2012; Clarkson, 1995; Langrafe & Oliveira, 2014), a certificação desponta 

como uma alternativa para reforçar a ampliação da função-objetivo da organização ao ampliar 

o foco das empresas do shareholder para stakeholders. Mas continua o desafio de diferenciar 

os outcomes, impactos sociais positivos, dos outputs, efeitos resultantes de determinados 

processos (Griffin, 2000). 

Nesse sentido, a certificação representa uma nova alternativa no mercado de mecanismo 

de mensuração que pode ser aplicada para diferentes perspectivas e dimensões sobre o papel 

socioambiental das empresas. Porém, não é possível afirmar que a empresa B representa um 

novo tipo de organização ou um novo setor na economia, como sugerem suas mensagens. A 

frente de legislação, com o novo tipo legal da Benefit Corporation nos Estados Unidos, 

representa um caminho mais promissor para evidenciar o tipo ideal de organização híbrida. 

Essa análise não tira o valor da contribuição da certificação para a evolução das 

empresas rumo uma atuação mais positiva para a sociedade, mas provê uma melhor 
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localização para a compreensão do movimento como parte do desenvolvimento das 

organizações. A certificação pode se tornar uma pressão institucional antecedente e uma 

demanda por uma postura socioambiental comprovada por parte das empresas e das 

organizações (Aguinis & Glavas, 2012). 

São definições que podem trazer mais consistência para conquistar o almejado 

reconhecimento e a reputação de ser uma certificação e um movimento capaz de identificar e 

promover um novo paradigma de negócios. Afinal, em muitos aspectos, qualquer movimento 

em direção ao desenvolvimento sustentável abordará alguma faceta dos inúmeros problemas 

do sistema atual, simplesmente porque se mover nesta direção exige diversas considerações 

aplicadas às organizações de todos os tipos (Waddock & McIntosh, 2011). 

Mas, para tanto, há o desafio central de fortalecer tanto a certificação quanto o 

movimento. Gerar visibilidade e reconhecimento é um dos principais desafios apontados 

pelos entrevistados. É preciso aumentar a representatividade das empresas B, seja pelo maior 

número de empresas aderentes, seja pelas vantagens em obter a certificação. A ausência de 

um benefício prático no Brasil, levando a uma percepção de baixa relação custo-benefício da 

certificação, pode ser considerada uma das desvantagens mais expressivas, compensada 

apenas pela força do posicionamento ideológico. 

O alinhamento de suas mensagens pela diferenciação de sua identidade e reputação, 

bem como a distinção entre o propósito do movimento e a capacidade do instrumento são 

elementos centrais para reforçar seu posicionamento e reconhecimento. Até mesmo para que 

seja efetivamente incorporado pelas empresas certificadas para explicar sua proposta de valor 

e para atrair mais empresas para a certificação. Embora nas entrevistas a certificação tenha 

aparecido como potencial elemento para explicar um posicionamento diferenciado de geração 

de valor socioambiental e compartilhado, é curioso notar que o selo não é utilizado 

amplamente pelas certificadas. A quantidade de empresas que sequer foram incluídas no 

estudo por não terem o perfil no site global (oito) e aquelas cujos perfis não estavam 

disponíveis no site regional (13) chama a atenção. A ausência do uso do selo no seu website 

institucional por mais de 10 empresas no site regional também demonstra este fato. 

Entre as empresas estudadas, apenas cinco efetivamente incorporam a certificação como 

explicação de sua proposta de valor. A grande maioria usa apenas como reforço ou elemento 

de menção no seu website. Dessa forma, nota-se que a certificação ainda não é um elemento 

forte de posicionamento, levando a novos questionamentos sobre as motivações para a 

certificação e os fatores necessários para se torne um diferencial e um símbolo forte. Como a 

vantagem percebida atualmente está na comunidade B e no relacionamento entre parceiros e 
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investidores, isto é, com outras empresas, é possível supor que seu uso tende a ser informal e 

no discurso falado. 

A mistura entre as pessoas e as empresas é outro ponto de atenção para construir uma 

identidade como movimento e como certificação. A base reconhecida das iniciativas está nas 

pessoas que fazem parte delas, pelo alinhamento de valores, crenças e propósitos individuais 

numa forma mais responsável e sustentável de conduzir os negócios. São pessoas que 

expressam valores positivos e intencionalidade de mudar o mundo. Por isso, muitas vezes, 

essas intenções individuais estão misturadas às percepções das práticas organizacionais e da 

imagem da certificação. 

A reputação dos fundadores e gestores aparece diretamente associada à empresa, mas 

não é garantia de que a empresa já reflete isso, até mesmo pelos grandes desafios de 

empreender e a complexidade das relações organizacionais. A empresa certificada é, muitas 

vezes, tratada como a personificação do fundador, mas não é, ou não deveria ser. A empresa é 

formada por outras pessoas, processos e práticas que nem sempre conseguem materializar 

todo aquele desejo do fundador. O envolvimento emocional e ideológico dos empreendedores 

também contamina suas percepções sobre o movimento e, até mesmo, sua avaliação crítica. 

Uma visão mais esclarecida e criteriosa sobre essas diferenças é necessária para observar 

melhor as potencialidades, fragilidades e desafios do movimento e da certificação. Essa 

ênfase nas pessoas também o aproxima bastante, como discurso e como imagem, do 

capitalismo consciente, cujo pilar central está nas pessoas, seus valores, crenças e propósitos 

refletidos diretamente nas organizações (Mackey & Sisodia, 2014). 

Para que o diferencial de mensuração de impacto socioambiental seja o principal 

alicerce de sua identidade e diferenciação, definir e distinguir performance, impacto e valor 

socioambiental na avaliação BIA é fundamental para construir maior sentido à certificação e 

fortalecer a consistência das mensagens-chave do movimento. Até mesmo durante as 

entrevistas não houve consenso sobre o tema e conteúdo da certificação, mas há uma visão 

clara de que a definição do que é o impacto deve ser esclarecida, a fim de diminuir o tom 

idealista do discurso e dar mais luz para os aspectos concretos da avaliação. 

É preciso, ainda, aprofundar as distinções entre os modelos de negócios certificados de 

forma a justificar a abrangência de alcance no espectro de hibridismo organizacional e 

orientação à missão social. Ao mesmo tempo em que o objetivo utópico quer despertar a 

inserção de impacto social em empresas ainda “não convertidas”, a ampliação de diversos 

tipos de empresas faz com que o movimento perca sua singularidade e enfraquece seu 

reconhecimento. O mesmo acontece para as empresas certificadas. 
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Por outro lado, se fechar muito o foco apenas em empresas com fim social, também 

corre o risco de não influenciar mudanças, continuar não atraindo empresas sem esta 

preocupação e reforçar, assim, sua percepção como um movimento muito específico de nicho. 

Como afirmam que “nenhuma empresa B é perfeita” e querem valorizar a disposição em “ser 

melhor para o mundo”, entendem que uma pequena mudança pode ser uma grande mudança. 

Mas há o risco de não diferenciar, de fato, as grandes das pequenas mudanças, abrangendo 

muitas possibilidades, sem efetivamente valorizar as fundamentais e estruturais. 

Nesse ponto, aparece também o risco da certificação ser um negócio e uma das fontes 

de renda para a sobrevivência do movimento. Em último nível, o movimento, representado 

pelo B-Lab e Sistema B, vive os mesmos desafios de uma organização híbrida, pois precisa 

equilibrar seu propósito de estimular empresas mais conscientes, mas garantir sua 

sustentabilidade financeira. Há o desafio de crescer, mas equilibrar o cuidado de não abrir 

exceções que possam descaracterizar o movimento. As condições de funcionamento do 

Sistema B como uma startup aumentam os desafios relacionados à gestão e prioridades, 

destinação de recursos e alinhamento da mensagem. 

O fato de usar uma certificação que estimula os mesmos modelos que gerou os 

problemas atuais é um dos pontos de questionamento e crítica. Até que ponto representa um 

novo paradigma se utiliza os mesmos mecanismos de estímulo ao consumo e ao modelo 

empresarial baseado na propriedade privada e na liberdade de mercado?  

Ainda que não seja o objetivo deste estudo, vale a pena trazer à tona a reflexão sobre a 

premissa que pauta o movimento da força dos negócios e do modelo econômico vigente como 

base para a mudança rumo uma nova consciência de negócios. A discussão sobre o 

capitalismo não faz parte do escopo deste trabalho, mas é importante posicionar o debate, pois 

são reflexões que influenciam o propósito declarado do movimento de fazer parte de uma 

“mudança de paradigma”. Como reflete o filósofo francês Andre Comte-Sponville (2011), na 

sua obra O Capitalismo é Moral, não seria da esfera do capitalismo a moralidade, tampouco 

das empresas ou do mercado, mas das pessoas. As mudanças necessárias são de diversas 

ordens, envolvendo as questões econômicas e tecno-científica, isto é, capitaneado pelas 

empresas, mas também das ordens político-jurídica, da moral e da ética. 

Recentemente Mintzberg, em seu blog10, também traz reflexões nesse sentido e sobre os 

perigos de entender que o capitalismo triunfou, quando, na verdade, caminhamos para um 

novo desequilíbrio com poder cada vez mais concentrado nos setores privados, em favor das 

forças da economia e do individualismo (Mintzberg, 2016). 

                                                           
10 Com base na publicação realizada por Henry Mintzberg em seu blog em 6 de julho de 2016 disponível em http://www.mintzberg.org/blog. 

http://www.mintzberg.org/blog
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“Ao entendermos o que vem acontecendo, podemos reconhecer que as soluções 

convencionais não vão funcionar. O problema não será corrigido no ou pelo setor 

privado. O capitalismo certamente precisa de conserto, mas isso vai exigir reequilíbrio em 

todos os setores, o que significa colocar o capitalismo em seu lugar, ou seja, no 

fornecimento de bens e serviços. Ponto” (Mintzberg, 2016, tradução da autora)
11

. 

 

O ousado objetivo de redefinir o sucesso dos negócios representa uma tentativa de criar 

mecanismos e uma visão de mundo para a promoção de um capitalismo composto por 

negócios mais conscientes de sua responsabilidade com a sociedade e o meio ambiente, mas 

continua pautado nos mesmos preceitos. Como ponderam Comte-Sponville (2011) e 

Mintzberg (2016), é preciso refletir e reconhecer seus limites e riscos para ampliar a 

contribuição e as parcerias das empresas na sociedade de forma coerente e consistente. 

O movimento B Corp vem ganhando destaque justamente por propor uma revisão na 

forma de se fazer negócios nessa direção. Compreender, portanto, o que realmente representa, 

principal contribuição desta pesquisa, é fundamental para avançar tanto o desenvolvimento do 

campo do conceito de organizações híbridas e geração de valor socioambiental por meio da 

atividade empresarial quanto o desenvolvimento do segmento de negócios voltados para a 

solução de questões sociais e ambientais. 

Os significados, potencialidades e desafios analisados nesta pesquisa reforçam a 

menção ao potencial do movimento B Corp em estimular novos modelos de organizações 

híbridas e de gestão (Abramovay et al., 2013; Academy of Management, 2015; André, 2012; 

Battilana et al., 2012; Bilgili et al., 2015; X. Chen & Kelly, 2015; Dufays & Huybrechts, 

2015; Haigh & Hoffman, 2012). Assim como afirmam Waddock e Mcintosh (2011), ainda 

não é possível afirmar que movimentos desse tipo serão suficientes para a magnitude da 

mudança necessária. Ainda é uma pergunta aberta, mas pode apontar diretrizes e caminhos 

capazes de repensar o modelo de negócios e da noção do que é desenvolvimento e valor. 

Como um dos estudos pioneiros no Brasil sobre o tema, esta pesquisa constitui uma 

base de conhecimento, entendimento e análise sobre o movimento B Corp e as empresas 

certificadas. No campo teórico, este estudo traz uma visão abrangente por meio do 

mapeamento de diferentes perspectivas conceituais que buscam abordar o papel 

socioambiental das organizações para a sociedade e para o desenvolvimento sustentável. 

Contribui para o campo de organizações híbridas ao analisar as influências dessas abordagens 

para a formação do conceito, bem como para a composição dos diferentes graus de hibridismo 

                                                           
11 “Once we understand what has been going on, we can appreciate that the conventional solutions will not work. The problem will not be 

fixed in or by the private sector. Capitalism certainly needs fixing, but this will require rebalancing across all the sectors—which means 
putting capitalism in its place, namely in the provision of goods and service. Period. Nor can we expect public sector governments to take the 

lead, because most have become too coopted by private interests domestically and overwhelmed by corporate forces globally.” (Mintzberg, 

2016). Trecho original disponível em http://www.mintzberg.org/blog/brexit. 

http://www.mintzberg.org/blog/brexit
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organizacional e sua conexão com outras frentes do pensamento em gestão. A composição 

multidisciplinar do referencial analítico da pesquisa, trazendo referências de posicionamento, 

missão, modelo de atuação e geração de valor socioambiental, possibilitou a exploração dos 

dados de maneira integrada a fim de atender aos critérios de credibilidade da pesquisa no que 

tange a criticidade e a reflexividade (Pozzebon & Petrini, 2013). Dessa forma, foi possível 

reforçar a interpretação crítica sobre os achados da pesquisa como forma de abrir espaço para 

reflexão, bem como estimular o reconhecimento e exame das diferenças. 

A análise abrangente do movimento traz, ainda, novos elementos para esclarecer sua 

menção como exemplo de organizações híbridas e os níveis de aderência ao conceito. A 

análise do movimento e da certificação como processo, somada ao retrato amplo das empresas 

certificadas no Brasil, permitiu aprofundar o conhecimento a respeito dos seus significados, 

fornecendo uma visão panorâmica e ampliada sobre o objeto de estudo. A combinação de 

diferentes fontes, comparando as vozes dos atores com o perfil comunicado das empresas, foi 

uma das medidas para atender aos critérios de autenticidade e plausibilidade para a 

credibilidade da pesquisa (Pozzebon & Petrini, 2013). No campo da prática, contribui, ainda, 

para decisões empresariais voltadas à certificação e para a reflexão sobre a geração de 

impacto socioambiental nos modelos de negócios. 

No entanto, como se trata de uma visão extensiva, não traz a análise aprofundada de 

nenhum caso específico e/ou dilema, uma vez que estudos de casos não fizeram parte do 

objetivo e do método de pesquisa. A avaliação das certificadas, realizada a partir de dados 

secundários de suas comunicações institucionais, também é sujeita a um grau de subjetividade 

na interpretação dos conteúdos. Pela escolha de método, as análises foram realizadas com 

base, exclusivamente, nas informações disponíveis, ou seja, no conteúdo divulgado pelas 

empresas nos seus websites e nos perfis na comunidade B. A limitação das informações 

disponibilizadas nas fontes de dados definidas também pode levar tanto a supervalorizar 

quanto subvalorizar a geração de determinado impacto ou a compreensão do modelo de 

determinada empresa. Outra limitação do método definido assume que os textos podem não 

representar as práticas e não afere os mecanismos propostos e/ou resultados. Por tratar-se de 

um estudo qualitativo com base no conteúdo das comunicações, torna-se difícil assegurar a 

prática, ainda que os indicadores declarados da avaliação e certificação do Sistema B sejam 

indicativos da atuação real das empresas.  

Este estudo não esgota o conhecimento do tema, mas serve como ponto de partida para 

novas investigações. Como recomendação para futuros trabalhos, recomenda-se aprofundar a 

compreensão sobre as empresas B, as diferentes frentes de atuação do movimento, bem como 
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acompanhar sua evolução. O estudo sistemático sobre a ferramenta de avaliação é, 

possivelmente, o principal estudo a ser realizado a seguir, uma vez que é importante averiguar 

os critérios utilizados, a comparação com outros mecanismos de mensuração e a definição de 

valor, impacto e performance. Recomenda-se, ainda, como agenda de pesquisas futuras, o 

desenvolvimento de estudos de caso em profundidade, comparativos e longitudinais, bem 

como a exploração de possibilidades de análise por meio dos indicadores BIA. Sugere-se o 

desenvolvimento de casos que envolvam as práticas organizacionais e também a consulta e 

avaliação sob o ponto de vista de stakeholders envolvidos. A aplicação de diferentes lentes de 

análise em estudos de casos, por exemplo, sobre a geração de valor, espectro de hibridismo 

organização, desafios de gestão de organizações híbridas, orientação à missão social, entre 

outros pode oferecer um visão complementar para a compreensão dos resultados e desafios 

das empresas e do movimento. Também é recomendado o acompanhamento longitudinal do 

movimento, da certificação e da frente de estrutura jurídico-legal para a evolução do campo e 

de iniciativas que se propõem a criar de valor para a sociedade e buscar novas soluções 

econômicas, sociais e ambientais para os desafios da sociedade atual. 

Conforme pensamos sobre o que é necessário para enfrentar os enormes e complexos 

problemas que o planeta enfrenta com o uso dos sistemas atuais, “nós somos constantemente 

relembrados da famosa frase de Albert Einstein de que ‘você não pode resolver os problemas 

com a mesma consciência que o criou, nós precisamos aprender a ver o mundo de uma nova 

maneira’”12 (Waddock & Mcintosh, 2011, p. 306, tradução da autora). Percorrer essa trajetória 

para entender um movimento que se propõe a aliar lucro com propósito foi uma rica 

experiência para refletir, de forma crítica e aprofundada, sobre novas possibilidades e se 

inspirar com pessoas e organizações que buscam fazer a diferença por meio de sua atuação. 

Espera-se que esse trabalho também sirva de base e de inspiração para estudos futuros sobre o 

tema, bem como reflexões para pessoas e organizações que estão procurando mudar o mundo 

pela força dos negócios e de suas atividades profissionais. 

 

 

  

                                                           
12

 “In many ways, we are pessimistic, given the enormous problems that the planet is facing that are complex 

and difficult to deal with using today’s systems. As we think about what is needed, we are constantly reminded of 

Albert Einstein’s famous saying that ‘You cannot solve a problem from the same consciousness that created it. 

You must learn to see the world anew’.” (Waddock & Mcintosh, 2011, p. 306) 
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8. APÊNDICE 

Empresas B Analisadas na Etapa B do Estudo 

Empresa B Certific. Estado Setor 
Setor 

Específico 

Público-

alvo  

Meio 

Ambiente 

Trabalha

dores 
Clientes  

Comuni-

dade 

Gover-

nança 

B 

Score 

Auto-

denominação 

Declaração 

da Missão 

4YOU2 fev/14 SP 
Serviços 

básicos 
Educação BOP 4 21 63 26 6 120 Negócio Social Declarada 

99 jobs nov/14 SP Serviços 
Serviços 

Administrativos 
Org. 6 22 28 24 10 90 Empresa Implícita 

Abramar 

Urbanismo 

Social 

dez/12 SC 
Construção 

Civil 

Construtora e 

Incorporadora 
Pessoas 25 38 51 27 19 159 Empresa Declarada 

Aoka 

Innovation 

Labs 

out/13 SP Serviços Consultoria Org. 14 28 4 36 7 89 Negócio Social Declarada 

Araruna 

Filmes 
dez/14 SP 

Cultura e 

Entretenimento 
Mídia e Filmes Org. 13 30 14 33 8 97 Empresa 

Não 

declarada 

Asta  fev/15 RJ Comércio Rede Inclusiva Pessoas 35 15 N/A 46 10 106 Negócio Social Declarada 

Avante jul/14 SP 
Bancos e 

Finanças 

Banco 

Microcrédito 
BOP 4 24 59 35 10 132 Startup Declarada 

Baluarte 

Cultura 
mai/15 RJ Serviços Consultoria Org. 3 16 42 25 7 92 Empresa Implícita 

Carioteca abr/16 RJ Serviços Consultoria 
Governo e 

Org. 
11 15 27 48 9 82 Consultoria 

Não 

declarada 

Casa do 

Futuro 
mar/16 RJ 

Construção 

Civil 

Serviços para 

Construção 

Civil 

Empresas 23 30 N/A 21 8 82 Empresa Declarada 

Cause ago/14 SP Serviços 
Agência de 

Comunicação 
Org. 4 14 35 24 10 86 Agência Implícita 

CIS dez/14 SP Serviços Tecnologia 
Governo e 

Pessoas 
8 30 31 33 10 113 Startup Implícita 

Combio 

Energia 
fev/14 SP Indústria Resíduos Empresas 54 22 N/A 9 5 90 Empresa Declarada 

Conexão 

Cultural 
jul/14 SP 

Cultura e 

Entretenimento 

Eventos 

Culturais 
Org. 3 N/A 23 58 8 92 Organização Declarada 

Courrieros dez/14 SP Serviços Serviços Org. 25 21 N/A 70 12 128 Negócio Implícita 
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Empresa B Certific. Estado Setor 
Setor 

Específico 

Público-

alvo  

Meio 

Ambiente 

Trabalha

dores 
Clientes  

Comuni-

dade 

Gover-

nança 

B 

Score 

Auto-

denominação 

Declaração 

da Missão 

Administrativos sustentável 

Criando 

Consultoria 
jan/14 SP Serviços Consultoria 

Emp. 

Sociais 
8 24 29 15 6 81 Consultoria Declarada 

Din4mo dez/15 SP Serviços Consultoria 
Emp. 

Sociais 
5 23 42 22 17 109 Empresa Implícita 

Ecoservice dez/13 SP 
Construção 

Civil 

Serviços para 

Construção 

Civil 

Empresas 49 16 N/A 20 10 95 Empresa Declarada 

Fazenda Mãe 

d' Água 
dez/15 MG Agropecuária Alimentos Pessoas 24 16 N/A 73 9 122 Fazenda 

Não 

declarada 

Feiticos 

Aromaticos 
jun/14 SP Indústria Cosméticos Pessoas 35 24 N/A 79 6 143 Empresa Declarada 

Geekie out/14 SP 
Serviços 

básicos 
Educação Escolas 5 14 30 19 13 81 Startup Implícita 

Grupo Gaia out/14 SP 
Bancos e 

Finanças 

Serviços 

Financeiros 
Empresas 9 32 28 30 15 113 Empresa Declarada 

Grupo Unite dez/15 SP Serviços 
Serviços 

Administrativos 
Escolas 10 26 20 24 8 87 Empresa Implícita 

Indi.us mar/15 RJ Serviços 
Agência de 

Comunicação 
Org. 10 N/A 35 32 7 84 Comunidade Implícita 

Instituto 

Muda 
jun/14 SP Indústria Resíduos Empresas 39 19 N/A 42 8 108 Empresa Declarada 

Já Entendi nov/15 PR 
Serviços 

básicos 
Educação Org. 5 19 37 21 6 87 Empresa Declarada 

Maria 

Farinha 

Filmes 

out/13 SP 
Cultura e 

Entretenimento 
Mídia e Filmes Pessoas 7 30 30 22 6 95 Produtora Implícita 

Mayra 

Alimentação 

Infantil 

fev/15 SP 
Cultura e 

Entretenimento 

Eventos 

Culturais 
Pessoas 3 N/A 68 33 4 108 Empresa Declarada 

Natura dez/14 SP Indústria Cosméticos Pessoas 53 20 N/A 25 11 108 Empresa Declarada 

NewInc ago/14 GO 
Construção 

Civil 

Construtora e 

Incorporadora 
Pessoas 60 19 N/A 25 17 113 Empresa Implícita 

Oficina da 

Sustentabilid
fev/15 SP Serviços Consultoria Org. 12 33 30 46 8 130 Empresa Declarada 
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Empresa B Certific. Estado Setor 
Setor 

Específico 

Público-

alvo  

Meio 

Ambiente 

Trabalha

dores 
Clientes  

Comuni-

dade 

Gover-

nança 

B 

Score 

Auto-

denominação 

Declaração 

da Missão 

ade 

OKENA fev/14 SP Indústria Resíduos Empresas 56 27 N/A 18 3 105 Empresa Declarada 

Plano CDE dez/12 SP Serviços Consultoria Org. 2 22 18 24 11 84 Negócio Social Implícita 

Policlínica 

Granato 
fev/14 RJ 

Serviços 

básicos 
Saúde BOP 4 13 59 16 4 97 Clínica Implícita 

Quíron abr/16 PR 
Serviços 

básicos 
Educação Pessoas 4 24 54 9 11 100 

Organização 

educacional 
Declarada 

Raízes jul/14 SP 
Cultura e 

Entretenimento 
Turismo 

Emp. 

Sociais 
8 31 26 27 12 104 Negócio Social Implícita 

Recicladora 

Urbana 
abr/14 SP Indústria Resíduos Empresas 39 19 N/A 46 6 110 

Empresa 

Socioambiental 
Declarada 

SER mar/15 BA Serviços Consultoria 
Emp. 

Sociais 
11 N/A 61 35 9 116 

Empresa 

Socioambiental 
Declarada 

SOS Dental dez/14 RJ 
Serviços 

básicos 
Saúde BOP 7 22 21 43 8 100 ONG Implícita 

TC Urbes dez/14 SP 
Serviços 

básicos 

Mobilidade 

Urbana 

Governo e 

Org. 
5 27 27 17 11 86 Consultoria Implícita 

The Products 

Produtos 

Inclusivos 

ago/14 MG Indústria Equipamentos 

Pessoas 

com 

Deficiência 

12 15 42 20 8 96 Negócio Social Declarada 

Turbo 

Negócios 

Sociais 

dez/13 SP Serviços Consultoria 
Emp. 

Sociais 
6 25 22 19 13 85 Aceleradora 

Não 

declarada 

Via 

Gutemberg 
jun/14 SP Serviços Consultoria Org. 8 24 51 17 9 110 Rede 

Não 

declarada 

Vox Capital mar/15 SP 
Bancos e 

Finanças 
Investimento 

Emp. 

Sociais 
3 25 36 17 9 90 Empresa Implícita 

ZEBU Mídias 

Sustentáveis 
dez/14 RJ Serviços 

Agência de 

Comunicação 
Org. 25 N/A 19 48 9 82 Empresa Implícita 

Nota: org. = organizações; Emp. Sociais = empreendimentos sociais; BOP = Base da Pirâmide 

Fonte: Elaborado pela Autora 


