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RESUMO	

AOQUI,	 C.	 O	 movimento	 do	 empreendedorismo	 social	 no	 Brasil	 sob	 a	 luz	 do	 Prêmio	
Empreendedor	 Social.	 2016.	 250	 f.	 Dissertação	 (Mestrado)	 –	 Faculdade	 de	 Economia,	
Administração	e	Contabilidade,	Universidade	de	São	Paulo,	São	Paulo,	2016.	

Dada	a	necessidade	de	se	aprimorar	a	compreensão	do	empreendedorismo	social	no	âmbito	
das	teorias	organizacionais,	fundamentando-se	na	fronteira	do	conhecimento	nesse	campo	e	
no	de	premiações	socioambientais,	o	objetivo	principal	deste	estudo	foi	descrever,	historiar	e	
analisar	o	surgimento,	a	implementação	e	o	desenvolvimento	do	Prêmio	Empreendedor	Social,	
realizado	pela	Folha	de	S.Paulo	e	a	Fundação	Schwab,	e	como	as	mudanças	por	ele	sofridas	ao	
longo	de	mais	de	uma	década	de	existência	(2005-2015)	espelham	o	próprio	movimento	do	
empreendedorismo	social	brasileiro.	Para	 isso,	a	partir	da	perspectiva	ontológica	relativista-
construtivista,	 foi	 realizada	 uma	 pesquisa	 processual	 com	 um	 estudo	 de	 caso	 intrínseco,	
inspirado	no	método	Gioia	e	na	abordagem	contextualista,	tendo	como	base	a	análise	histórica	
e	longitudinal	de	6.688	registros	(dados	secundários)	da	iniciativa.	A	análise	do	caso	evidencia	
que	 o	 objeto	 de	 estudo	 apresenta	 uma	 relação	 de	 mutualidade	 com	 o	 movimento	 do	
empreendedorismo	 social,	 ora	 fomentando-o,	 ao	 revelar	 novas	 referências	 no	 campo,	 ao	
promover	redes	e	alianças	intersetoriais	e	ao	propagar	seus	conceitos	a	um	público	mais	amplo;	
ora	espelhando-o,	sofrendo	transformações	para	adaptar-se	ao	dinâmico	contexto	em	que	se	
insere.	 Nesse	 sentido,	 nota-se	 que	 o	 próprio	 conceito	 de	 empreendedor	 social	 evolui	 do	
arquétipo	do	líder	herói	para	uma	reflexão	ainda	em	aberto	de	sua	real	capacidade	de	causar	
uma	transformação	social	sistêmica,	mais	de	uma	década	após	o	lançamento	do	Prêmio,	vis-à-
vis	 as	 novas	 gerações	 empreendedoras,	 que	 reforçam	 princípios	 como	 horizontalidade	 e	
hibridismo.	Os	 próprios	 laureados	 refletem	 as	 origens	 e	 desenvolvimento	 desse	 campo,	 de	
movimentos	 sociais	 de	 base	 que	 se	 institucionalizaram	 como	 ONGs	 na	 década	 de	 1980	 a	
startups	 de	 tecnologia	 em	 educação	 e	 inclusão	 alavancadas	 por	 investimento	 de	 impacto.														
A	análise	dessa	evolução	denota	intrínseca	e	inevitável	relação	com	as	referências	contextuais	
do	campo	do	empreendedorismo	social	no	Brasil	e	no	mundo	–	o	zeitgeist	–,	entre	as	quais	o	
forte	 direcionamento	 pela	 busca	 da	 inovação,	 da	 sustentabilidade	 –	 demonstrada	 pelo	
profissionalismo	da	gestão	e	geração	de	renda	dos	empreendimentos	sociais	–	e	do	impacto	
social	gerado,	de	forma	comprovada	por	mensurações	de	desempenho.	Externamente,	duas	
crises	 marcam	 de	 forma	 determinante	 a	 trajetória	 do	 Prêmio	 no	 Brasil:	 a	 instabilidade	
econômica	ao	longo	desse	período,	com	reflexo	ulterior	no	setor	do	jornalismo	no	país,	e	as	
crises	de	imagem	pública	e	reputação	das	organizações	que	incidem	no	campo	socioambiental,	
espelhadas	no	espectro	político-institucional.	Já	no	âmbito	da	parceria	entre	as	realizadoras,	os	
resultados	desta	pesquisa	apontam	para	uma	aliança	que	se	fortaleceu	nos	três	primeiros	anos	
e	que,	 aos	poucos,	 foi	 sendo	 fragmentada	por	 incidentes	 críticos	os	quais	 evidenciam	uma	
aliança	que	jamais	chegou	a	ser	de	fato	estratégica.	À	guisa	de	conclusão,	nota-se	que,	ainda	
que	 o	 Prêmio	 influencie	 o	 movimento	 do	 empreendedorismo	 social	 brasileiro,	 tendo	 se	
consolidado	como	uma	referência	na	seleção	e	promoção	de	líderes	socioambientais	no	país,	
em	maior	parte	ele	espelha	e	busca	se	adaptar	–	e	sobreviver	–	ao	seu	mutante	contexto,	de	
forma	inerentemente	atrelada	às	iniciativas	empreendidas	pela	equipe	que	o	realiza,	sem	um	
claro	direcionamento	estratégico	e	de	longo	prazo	por	parte	das	realizadoras.	

Palavras-chave:	Empreendedorismo	social.	Terceiro	setor.	Organizações	sociais.		
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ABSTRACT	

AOQUI,	C.	The	social	entrepreneurship	movement	in	Brazil	under	the	perspective	of	the	Social	
Entrepreneur	 Award.	 2016.	 250	 f.	 Dissertação	 (Mestrado)	 –	 Faculdade	 de	 Economia,	
Administração	e	Contabilidade,	Universidade	de	São	Paulo,	São	Paulo,	2016.		

Given	the	need	to	improve	the	understanding	of	social	entrepreneurship	within	the	scope	of	
organizational	 theories,	based	on	the	 frontier	of	knowledge	 in	 this	 field	and	on	awards,	 the	
objective	of	this	study	was	to	describe,	historize	and	analyze	the	emergence,	implementation	
and	development	of	Social	Entrepreneur	Award	and	how	the	changes	it	has	undergone	over	
more	 than	a	decade	of	existence	 (2005-2015)	mirror	 the	very	movement	of	Brazilian	 social	
entrepreneurship.	For	 this,	 from	a	 relativist-constructivist	ontological	perspective,	a	process	
research	was	conducted	with	an	 intrinsic	 case	 study,	 inspired	by	 the	Gioia	method	and	 the	
contextualist	 approach,	 based	 on	 the	 historical	 and	 longitudinal	 analysis	 of	 6,688	 records	
(secondary	data)	of	the	initiative,	carried	out	in	the	country	by	Folha	de	S.Paulo	and	the	Schwab	
Foundation.	The	analysis	of	the	case	shows	that	the	object	of	study	presents	a	relationship	of	
mutuality	with	 the	movement	of	Brazilian	social	entrepreneurship,	 sometimes	 fomenting	 it,	
revealing	 new	 references	 in	 the	 field,	 promoting	 intersectoral	 networks	 and	 alliances	 and	
propagating	 its	 concepts	 to	 a	 wider	 public	 broad;	 sometimes	 mirroring	 it,	 undergoing	
transformations	to	adapt	to	the	dynamic	context	in	which	it	is	inserted.	In	this	sense,	it	is	noted	
that	the	very	concept	of	social	entrepreneur	evolves	from	the	archetype	of	the	hero	leader	to	
a	still	open	reflection	of	his	real	capacity	to	cause	a	systemic	social	transformation,	more	than	
a	 decade	 after	 the	 launch	 of	 the	 Prize,	 vis-à-vis	 the	 new	 entrepreneurial	 generations,	who	
reinforce	principles	such	as	horizontality	and	hybridity.	The	 laureates	themselves	reflect	the	
origins	 and	 development	 of	 this	 field,	 from	 grassroots	 social	 movements	 that	 were	
institutionalized	 as	 NGOs	 in	 the	 1980s	 to	 technology	 startups	 in	 education	 and	 inclusion	
leveraged	by	impact	investment.	The	analysis	of	this	evolution	denotes	an	intrinsic	relation	with	
the	contextual	references	of	the	field	of	social	entrepreneurship	in	Brazil	and	in	the	world	–	the	
zeitgeist	 –,	 among	 them	 the	 strong	 orientation	 towards	 the	 search	 for	 innovation,	 of	
sustainability	 –	 demonstrated	 by	 the	 professionalism	 of	 the	 management	 and	 income	
generation	 of	 social	 ventures	 –	 and	 of	 the	 social	 impact	 generated,	 in	 a	 way	 proven	 by	
performance	measurements.	Externally,	two	crises	are	a	decisive	factor	in	the	trajectory	of	the	
Prize	 in	 Brazil:	 the	 economic	 instability	 during	 this	 period,	 with	 a	 further	 reflection	 on	 the	
journalism	sector	in	the	country,	and	the	crises	of	public	image	and	reputation	of	organizations	
that	 affect	 the	 socio-environmental	 field,	 mirrored	 in	 the	 political-institutional	 spectrum.				
Lastly,	in	the	framework	of	the	partnership	between	the	promoters,	the	results	of	this	research	
point	 to	 an	 alliance	 that	 strengthened	 in	 the	 first	 three	 years	 and	 that,	 little	 by	 little,	 was	
fragmented	 by	 critical	 incidents	 that	 evidence	 an	 alliance	 that	 has	 never	 really	 become	
strategic.	By	way	of	conclusion,	it	is	noticeable	that,	even	though	the	award	has	an	affect	on	
the	 social	 entrepreneurship	 movement,	 having	 consolidating	 itself	 as	 a	 reference	 in	 the	
selection	and	promotion	of	social-environmental	leaders	in	the	country,	it	mostly	mirrors	and	
seeks	for	adaptation	–	and	survival	–	to	its	mutant	context,	deeply	attached	to	the	initiatives	
undertaken	by	the	team	that	organizes	it,	without	a	clear	strategic	and	long-term	direction	from	
the	perspective	of	its	two	promoters.	

	
	
Keywords:	Social	entrepreneurship.	Third	sector.	Social	organizations.		
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1. INTRODUÇÃO		
1.1 Breve	contexto	e	justificativa	

Sou	um	privilegiado	por	não	ter	morrido	de	fome,	doença	ou	abandono	no	primeiro	ano	de	
vida,	enquanto	milhares	de	brasileiros	morrem	antes	do	1º	aniversário;	sou	um	privilegiado	
por	ter	sido	alimentado,	vestido	e	cuidado	com	carinho,	em	minha	infância	e	adolescência,	
enquanto	milhões	de	crianças	não	têm	comida	e	afeto,	roupa,	 ternura	nem	moradia	ainda	
neste	país;	.	 .	 .	sou	um	privilegiado	por	ter	frequentado	uma	universidade,	sustentada	pelo	
trabalho	e	impostos	de	todos,	enquanto	a	maioria	absoluta	dos	jovens	deste	país	não	pode	
sequer	sonhar	com	este	benefício;	.	.	.	sou	um	privilegiado,	ainda,	por	não	ter	sofrido	na	pele	
as	dores	do	preconceito	e	as	agruras	do	desemprego,	enquanto	milhares	de	brasileiros	foram	
jogados	 à	 margem	 do	 nosso	 processo	 histórico	 e	 outros	 milhões	 engrossam	 ainda	 os	
contingentes	 de	 desempregados	 e	 subempregados;	 por	 todos	 esses	 privilégios	 recebidos,	
agora	só	posso	ter	um	compromisso	social:	o	de	Devolução.	(Rocha,	2007)	

Falta	de	acesso	a	educação,	saúde,	alimentação,	moradia	e	emprego	adequados,	altos	níveis	

de	exclusão	social,	carências	em	vários	sentidos	da	primeira	infância	à	vida	adulta.	O	trecho	

acima,	extraído	do	discurso	do	educador	Tião	Rocha	ao	vencer	a	terceira	edição	do	Prêmio	

Empreendedor	Social,	em	2007,	traz	à	tona	alguns	dos	desafios	enfrentados	pelos	milhões	de	

brasileiros	 que	 vivem	 e	 são	 mantidos	 à	 margem	 da	 sociedade,	 privados	 de	 liberdades	

fundamentais,	como	expressão	de	um	desenvolvimento	desigual	e	injusto	(Sen,	2010).	

O	 tempo	que	decorreu	desde	o	 discurso,	 em	2008,	 até	 os	 dias	 atuais	 não	 se	 traduziu	 no	

arrefecimento	desses	graves	problemas	sociais	no	país.	Alguns	deles,	como	o	desemprego	e	

o	 subemprego,	agravaram-se	desde	então	 (Cury	&	Caoli,	2016).	Evidência	disso,	o	mesmo	

discurso	foi	relido	na	íntegra	pelo	administrador	Fernando	Amiky	Assad	ao	sagrar-se	vencedor	

em	2015	do	Prêmio	Empreendedor	Social	de	Futuro.	“Fez	todo	sentido	no	momento	em	que	

Tião	discursou.	E	ainda	faz	agora”,	salientou	Fernando	(Folha	de	S.Paulo,	2015),	naquele	palco	

do	Museu	de	Arte	de	São	Paulo	em	que	Tião	erguera	o	troféu	sete	anos	antes.	

Deve-se	 ressaltar	 que	 as	mazelas	 a	 que	 tanto	 Tião	 quanto	 Fernando	 se	 referem	 não	 são	

exclusividade	 brasileira	 e	 foram	 em	 parte	 reforçadas	 com	 a	 crise	 financeira	 e	 econômica	

internacional	deflagrada	no	ano	subsequente	à	fala	do	educador,	em	2008.	Em	resposta	a	

esse	 complexo	 e	 multifacetado	 contexto,	 surgem	 ou	 consolidam-se	 variadas	 iniciativas	

empreendedoras	que	objetivam	amenizar	ou	resolver	problemas	sociais	(Alter,	2007;	Borzaga	

&	Galera,	2014).	No	caso	de	Tião	e	Fernando,	é	a	“devolução”	que	o	educador	menciona	e	o	

administrador	 parafraseia,	 a	 qual	 se	 dá	 por	 meio	 dos	 empreendimentos	 sociais	 por	 eles	

liderados	 –	 o	 CPCD	 (Centro	 Popular	 de	 Cultura	 e	 Desenvolvimento),	 em	 educação,	 e	 o	

Programa	Vivenda,	em	moradia	urbana,	respectivamente.	
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Ainda	que	pertencentes	a	gerações	diferentes	–	Fernando	tem	quase	a	metade	da	idade	de	

Tião	–	e	com	modelos	de	atuação	dessemelhantes,	ambos	têm	em	comum	o	fato	de	serem	

considerados	 referências	 em	 inovação	 em	 suas	 áreas	 de	 intervenção.	 Não	 à	 toa,	 foram	

vencedores	 em	 categorias	 distintas	 da	 premiação	 socioambiental	 de	maior	 visibilidade	no	

país,	o	Prêmio	Empreendedor	Social,	realizado	desde	2005	pelo	principal	jornal	em	termos	de	

circulação	paga	no	Brasil,	a	Folha	de	S.Paulo,	em	uma	idiossincrática	parceria	com	uma	das	

principais	fundações	internacionais	de	apoio	a	empreendedores	sociais,	a	Fundação	Schwab	

para	Empreendedorismo	Social.	

Da	prática	à	teoria,	tal	premiação	dá	luz	a	líderes	como	eles,	que	são	parte	de	um	movimento	

conceitualizado	como	um	tema	global	–	o	empreendedorismo	social	–,	decorrente	de	uma	

série	de	fatores	e	tendências	que	refletem	uma	profunda	mudança	na	sociedade	globalizada,	

entre	os	quais	a	retração	do	welfare	state,	a	dominação	do	mercado	e	a	crescente	influência	

de	organizações	da	sociedade	civil	(Dees,	1998a;	Defourny	&	Nyssens,	2012;	Fischer,	2010;	

Grenier,	2006).		

O	processo	de	globalização	econômica	universalizou	também	a	exclusão	social.	Isto	quer	dizer	
que	 não	 há	 fronteiras	 para	 conter	 uma	 miséria	 que	 se	 movimenta	 entre	 países	
indiferentemente	ricos	ou	pobres	e	que	se	toma	cada	vez	mais	visível,	na	medida	em	que	a	
tecnologia	 da	 informação	 permite	 documentá-Ia	 e	 divulgá-Ia	 amplamente,	 tornando	mais	
evidente	sua	iniquidade.	(Fischer,	2002,	p.29)	

Nesse	 contexto,	 o	 movimento	 do	 empreendedorismo	 social	 contraria	 a	 visão	 de	 que	 os	

processos	globalizantes	são	homogêneos	ou	absolutos,	 já	que	também	são	influenciados	e	

causados	 pelas	 ideias	 e	 ações	 de	 pessoas.	 “Por	 definição,	 empreendedores	 sociais	 são	

exemplos	 (i)	 de	 quem	 ‘fez	 a	 diferença’	 para	 quem	 está	 à	 margem	 dos	 benefícios	 da	

globalização	e	(ii)	do	tipo	de	impacto	que	o	indivíduo	pode	ter	em	um	mundo	globalizante”	

(Grenier,	2006,	p.	120).	

Diante	 disso,	 abre-se	 uma	 nova	 perspectiva	 no	 enfrentamento	 dos	 problemas	 sociais	 pelo	

empreendedorismo	 social,	 que	 também	 guarda	 uma	 relação	 intrínseca	 com	 a	 busca	 por	

sustentabilidade	 financeira	 das	 organizações	 sem	 fins	 lucrativos	 e	 com	 o	 aumento	 da	

competição	por	recursos	no	Brasil	e	no	mundo,	sobretudo	a	partir	da	década	de	1990	(Alter,	

2007;	Silva,	Moura,	&	Junqueira,	2015).		
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1.1.1	Lacunas	na	teoria	e	desafios	acadêmicos	

Nessa	perspectiva	de	análise,	apontam	Silva	et	al.	(2015),	as	relações	estão	caminhando	para	

uma	nova	configuração,	em	que	os	limites	de	atuação	da	esfera	pública	ou	privada	já	não	estão	

bem	delimitados.	Assim,	novos	tipos	organizacionais	estão	surgindo	e,	para	tanto,	novas	formas	

de	conhecimento	também	estão	sendo	requeridos	para	que	se	consigam	resolver	os	problemas	

sociais,	como	se	verá	em	profundidade	mais	adiante	na	revisão	da	literatura	desta	dissertação.	

Alguns	 desafios	 se	 interpõem	 nesse	 processo.	 Entre	 eles,	 salienta	 Fischer	 (2010),	 estão	 as	

dificuldades	 de	 precisão	 conceitual	 e	 de	 fundamentação	 teórica	 para	 dar	 sustentação	 à	

compreensão	 do	 empreendedorismo	 no	 âmbito	 das	 teorias	 organizacionais.	 Sugere-se,	

destarte,	 prospectar	 acerca	 das	 características	 dos	 empreendimentos	 que	 vêm	 sendo	

estudados	 e	 suas	 tendências	 de	 consolidação.	 “Neste	 debate	 pode-se	 propor,	 de	 um	 lado,	

relativizar	os	aspectos	míticos	que	parecem	cercar	a	figura	do	empreendedor,	colocando-se	

maior	esforço	de	análise	e	prospecção	sobre	as	condições	que	facilitam	e	que	obstaculizam	a	

concretização	de	iniciativas	sociais”	(Fischer,	2010,	p.	198).	

Entre	as	lacunas	de	pesquisa	identificadas	estão	a	demanda	por	mais	pesquisas	longitudinais	

que	 possam	 capturar	 a	 evolução,	 coevolução,	 desenvolvimento	 e	 a	 morte	 de	 parcerias	

intersetoriais	 na	 área	 social	 (Selsky	 &	 Parker,	 2005).	 Em	 particular,	 Young	 (2008)	 sugere	

pesquisar	se	esforços	de	redes	e	associações	de	apoio	a	empreendedores	sociais,	tais	como	a	

Social	Enterprise	Alliance,	a	Community	Wealth	Ventures	e	a	Ashoka1,	tiveram	um	impacto	real	

na	geração	de	empreendimentos	sociais	ou	se	elas	meramente	identificaram	e	deram	forma	a	

esforços	que	teriam	acontecido	de	qualquer	maneira.	Em	consonância	com	o	referido	autor,	

Kiyama,	 Comini	 e	 D’Amario	 (2014)	 recomendam	pesquisas	 que	 identifiquem	 e	 analisem	 os	

impactos	 gerados	 pelas	 intervenções	 de	 organizações	 apoiadoras	 como	 a	 Artemisia2	e	 que	

estudem	 as	 semelhanças	 e	 diferenças	 de	 características	 entre	 empreendedores	 sociais,	

empreendedores	de	negócios	e	os	empreendedores	de	negócios	sociais.	

Uma	década	 atrás,	 pesquisadores	definiam	o	empreendedorismo	 social	 como	uma	área	de	

prática	 e	 pesquisa	 “jovem,	 em	 evolução	 e	 largamente	 subteorizada,	 em	 um	 processo	 de	

																																																													
1	Assim	como	a	Fundação	Schwab,	essas	organizações	aportam	diversos	suportes	a	empreendedores	sociais	
2	Aceleradora	de	negócios	de	impacto	social	pioneira	no	Brasil	
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autodefinição”	(Nicholls	&	Cho,	2006,	p.	99).	A	despeito	dos	avanços,	entretanto,	em	artigo	

recém-publicado,	Moura,	Comini	e	Teodósio	(2015),	ao	focalizarem	negócios	sociais,	reforçam	

que	o	empreendedorismo	social	ainda	é	um	tópico	amplo	e	relativamente	novo,	sobre	o	qual	

não	existe	muita	literatura	ou	homogeneidade	conceitual.		

Isso	porque,	propõem	Fischer	e	Comini	 (2012),	o	ato	de	empreender	 socialmente	não	está	

limitado	 aos	modelos	 tradicionais	 dos	 padrões	 econômicos	 atuais,	 nem	 a	 um	 conjunto	 de	

relações	de	mercado.	Ao	contrário,	as	noções	subjacentes	a	esses	empreendimentos	sociais	

podem	 romper	 com	 certos	 parâmetros.	 Essas	 novidades	 incluem	 as	moedas	 informais	 dos	

bancos	comunitários,	a	troca	de	mercadorias	nos	mercados	regionais,	o	financiamento	coletivo	

e	a	geração	de	negócios	crosscrowding.	 “É	porque	nos	encontramos	no	 limiar	de	propostas	

novas	 e	 inovadoras	 que	 se	 faz	 necessário	 tentar	 recuperar	 nos	 estudos	 e	 pesquisas	 em	

andamento	 a	 possível	 relação	 entre	 o	 florescimento	 e	 a	 consolidação	 dessas	 iniciativas	

empreendedoras”	(Fischer	&	Comini,	2012a,	p.	364).	

	

1.2	Problema	de	pesquisa	e	objetivos	do	estudo	

Visando	contribuir	para	o	avanço	da	teoria	no	campo	do	empreendedorismo	social,	sobretudo	

no	 tocante	 às	 lacunas	 teóricas	 supracitadas,	 o	 objetivo	 principal	 deste	 estudo	 é	 descrever,	

historiar	 e	 analisar	 o	 surgimento,	 a	 implementação	 e	 o	 desenvolvimento	 do	 Prêmio	

Empreendedor	Social	e	como	as	mudanças	por	ele	sofridas	ao	longo	de	mais	de	uma	década	

de	existência	(2005-2015)	espelham	o	movimento	do	empreendedorismo	social	brasileiro.		

Portanto,	o	problema	de	investigação	a	ser	tratado	neste	estudo	circunscreve-se	a	investigar	

como	 o	 Prêmio	 Empreendedor	 Social	 reflete	 e	 relaciona-se	 com	 o	 movimento	 do	

empreendedorismo	social	no	Brasil	nesse	período.		

Estudos	 internacionais	 nesse	 campo,	 como	o	 publicado	 recentemente	 na	Harvard	 Business	

Review	por	Osberg	e	Martin	 (2015),	 fundamentam	a	premiação	como	uma	possibilidade	de	

lente	 de	 recorte	 de	 pesquisa.	 Nesse	 caso,	 tendo	 como	 base	 15	 anos	 de	 interação	 com	

vencedores	 do	 Prêmio	 Skoll	 para	 Empreendedorismo	 Social,	 um	 dos	 mais	 disputados	

internacionalmente,	os	pesquisadores	analisaram	o	que	empreendedores	sociais	podem	fazer	

para	fortalecer	sua	sustentabilidade	financeira.	
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Ressalta-se	que	o	objeto	de	pesquisa	aqui	proposto,	o	Prêmio	Empreendedor	Social,	a	despeito	

de	 ser	 uma	 rica	 e	 extensa	 fonte	 de	 pesquisa,	 jamais	 passou	 pelo	 escrutínio	 de	 um	 estudo	

acadêmico.	Ele	mostra-se	relevante	no	contexto	em	que	diversas	premiações	passaram	a	ser	

almejadas	por	organizações	de	cunho	social	e/ou	ambiental	em	razão	da	visibilidade	e	do	apoio	

–	seja	financeiro,	seja	em	gestão	–	concedidos	notadamente	a	partir	da	década	de	1990	e	que	

seguem	 crescendo	 em	 popularidade	 (Wasson,	 2016).	 Tais	 iniciativas	 acompanharam	 uma	

trajetória	 dinâmica	 no	 campo	 do	 empreendedorismo	 social,	 com	 o	 surgimento	 de	 formas	

diferenciadas	de	organização,	entre	as	quais	OSCs	híbridas	(com	geração	própria	de	receitas	

além	 de	 recebimento	 de	 doações)	 e,	 mais	 recentemente,	 negócios	 de	 impacto	 social,	 em	

variadas	 áreas	 de	 atuação,	 como	 ambiente,	 economia	 colaborativa,	 educação,	 geração	 de	

renda,	habitação/moradia,	inclusão	profissional,	saúde	e	serviços	financeiros.		

O	 Prêmio	 exerce	 um	 papel	 de	 destaque	 em	 si	 ao	 ter	 se	 originado	 da	 parceria	 de	 duas	

organizações	 com	 focos	 distintos:	 o	 principal	 jornal	 brasileiro	 de	 circulação	 paga	 nacional,	

pertencente	a	um	dos	maiores	conglomerados	de	mídia	do	país	(Grupo	Folha),	e	uma	fundação	

internacional	sediada	na	Suíça,	a	Fundação	Schwab,	considerada	uma	das	principais	referências	

no	mundo	em	apoio	ao	movimento	do	empreendedorismo	social.	Esse	arranjo	híbrido	trouxe	

inicialmente	 forte	 visibilidade	e	 chancela	 à	premiação,	 ao	passo	que	atrelou	diretamente	o	

desenvolvimento	 da	 iniciativa	 às	 diversas	 mudanças	 sofridas	 por	 ambas	 as	 organizações	

realizadoras	nesse	período	–	com	impactos	ora	positivos,	ora	negativos	ao	Prêmio.	No	Brasil,	o	

concurso	destacou-se	em	relação	aos	demais	países	em	que	é	realizado	pela	Fundação	Schwab	

em	 razão	 do	 alto	 investimento	 e	 do	 envolvimento	 da	 parceira	 local.	 Ganhou,	 assim,	 novos	

contornos,	com	a	criação	de	uma	editoria	própria	no	jornal,	o	lançamento	de	outro	prêmio	e	a	

criação	de	uma	rede	de	empreendedores	socioambientais,	entre	outras	ações.				

Além	do	objetivo	principal	anteriormente	descrito,	a	pesquisa	tem	como	objetivos	subjacentes:	

• Identificar	incidentes	críticos	e	analisar	como	as	mudanças	organizacionais	de	contexto	

interno	no	âmbito	da	Folha	de	S.Paulo	e	da	Fundação	Schwab	influenciaram	mudanças	

da	trajetória	do	Prêmio.	

• Verificar	 os	 fatores	 (eventos)	 de	 contexto	 externo	 no	 campo	 socioambiental	 que	

levaram	a	alterações	relevantes	na	premiação.	
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• Identificar	 as	 principais	 características	 organizacionais	 dos	 empreendimentos	 sociais	

que	 se	 candidatam	 ao	 Prêmio	 –	 e	 levantar	 possíveis	 mudanças	 e	 tendências	 nesse	

sentido.	

Acredita-se	que,	com	essa	proposta,	abrem-se	algumas	janelas	de	oportunidades	acadêmicas.	

Entre	elas,	poder	estudar,	do	ponto	de	vista	do	insider-outsider	(Corley	&	Gioia,	2004),	um	caso	

longitudinal	e	com	acesso	a	informações	privilegiadas.	Ademais,	em	um	setor	pouco	explorado	

em	 termos	 organizacionais	 –	 o	 de	 comunicações	 e	 jornalismo,	 a	 partir	 de	 um	 recorte	 de	

pesquisa	também	original	–	o	das	premiações	socioambientais.	Além	do	promissor	potencial	

revelador	 e	 do	 acesso	 a	 uma	 considerável	 riqueza	 de	 dados	 (Langley	 &	 Abdallah,	 2011),	

destaca-se	 o	 fator	 de	 valor	 agregado	 específico:	 quase	 não	 existem	 estudos	 no	 campo	 da	

administração	 relacionados	 a	 processos	 de	 premiação	 de	 organizações	 consideradas	

referências	 em	gestão.	 Em	um	 levantamento	 realizado	pelo	 autor	deste	estudo	em	2015	e	

atualizado	no	primeiro	 semestre	2016,	de	mais	de	50	artigos	publicados	desde	2005	 sobre	

premiações	 em	 journals	 indexados	no	 sistema	de	busca	 integrada	da	USP3,	menos	de	 10%	

referem-se	ao	campo	organizacional	–	com	foco	em	gestão	da	produção	em	qualidade	total.	

Tendo	 o	 autor	 desta	 pesquisa	 vivência	 empírica	 de	 mais	 de	 uma	 década	 no	 tema	

empreendedorismo	social	e	 ingressado	no	Programa	de	Mestrado	em	Administração	com	o	

intuito	de	se	desenvolver	em	termos	teóricos,	este	estudo	também	foi	desenhado	para	ajudar	

a	preencher	a	lacuna	que	existe	entre	acadêmicos	e	practitioners	do	tema,	que,	em	pleno	ano	

de	2016,	ainda	parecem	operar	em	esferas	completamente	separadas	(Hand,	2016).	

Assim,	 adicionalmente,	 o	 estudo	 buscou	 levantar	 reflexões	 de	 utilidade	 empírica	 com	

implicações	 positivas	 para	 a	 prática,	 por	 meio	 da	 sistematização	 histórica	 recente	 do	

desenvolvimento	do	que	será	tratado	aqui	como	o	ecossistema	de	empreendedorismo	social	

no	 Brasil,	 entendendo-se	 ecossistema	 conforme	 a	 definição	 de	 Reficco	 e	 Vernis	 de	 “uma	

comunidade	econômica	sustentada	por	uma	base	de	organizações	que	interatuam	e	que	giram	

em	torno	da	produção	de	bens	e	serviços”,	que	vai	além	de	marcos	tradicionais	como	cadeia	

ou	sistemas	de	valor	(Reficco	&	Vernis,	2010b,	p.	129).	

																																																													
3	Foram	utilizados	os	termos	“prize”,	“award/awards”,	“prêmio”,	“concurso”	e	“premiação”	na	busca.	Os	
artigos	coletados	referem-se	apenas	aos	que	guardam	relação	com	a	temática	de	premiação	(foram	excluídos,	
por	exemplo,	artigos	sobre	premiações	no	sentido	de	bônus	ou	concursos	culturais	em	geral).	
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1.3	 Estrutura	do	estudo		

Esta	 dissertação	 está	 estruturada	 em	 seis	 capítulos,	 a	 começar	 por	 esta	 introdução,	 que	

apresenta	o	tema,	a	justificativa,	o	problema	de	investigação,	o	objetivo	geral	e	os	objetivos	

específicos	do	estudo.		

Na	sequência,	o	Capítulo	2	traz	a	 fundamentação	teórica	adotada	na	pesquisa,	a	qual	versa	

sobre	empreendedorismo	social	e	premiações	socioambientais.		

O	primeiro	 tema	subdivide-se	em	seis	partes,	que	embasarão	a	análise	do	caso	estudado	e	

percorrem	toda	a	história	recente	do	movimento	do	empreendedorismo	social	no	mundo	e,	

sobretudo,	no	Brasil:		

• Os	 primórdios	 do	 empreendedorismo	 social,	 a	 partir	 de	 um	 resgate	 histórico	 e	

conceitual	do	empreendedorismo	no	mundo.	

• Terceiro	setor,	movimentos	sociais	e	organizações	da	sociedade	civil,	como	bases	do	

empreendedorismo	social	no	Brasil	e	em	diversas	partes	do	mundo.	

• A	 transição	 para	 o	 empreendedorismo	 social,	 acerca	 das	 origens	 conceituais	 desse	

movimento	e	o	contexto	que	o	favorece.	

• Na	esteira	do	desenvolvimento	sustentável,	que	trata	da	evolução	de	conceitos	como	

responsabilidade	 social,	 alianças	 intersetoriais	 e	 outras	 teorias	 organizacionais	 com	

impacto	direto	ao	foco	deste	estudo.		

• Modelos	organizacionais,	abarcando	organizações	híbridas	e	negócios	sociais.	

• Tendências	 contemporâneas	 em	 empreendedorismo	 social,	 que	 discute	 a	

profissionalização	do	campo	e	assuntos	como	mensuração	e	investimento	de	impacto,	

novas	gerações	empreendedoras	e	novos	movimentos	sociais.	

O	 segundo	 tema,	 premiações	 socioambientais,	 procura	 apresentar	 e	 sistematizar	 a	 escassa	

literatura	voltada	para	o	campo	organizacional	e	trazer	um	resgate	histórico	organizado.	

O	arcabouço	metodológico	construído	e	empregado	para	a	realização	do	estudo	é	apresentado	

no	Capítulo	3.	Ali,	são	descritos	os	fundamentos	metodológicos	e	conceituais	que	guiaram	a	

realização	da	pesquisa	de	campo,	com	foco	no	modelo	de	estudo	de	caso	intrínseco	de	Gioia,	

analisado	por	meio	de	“descrição	densa”	(thick	description)	e	apresentado	pela	estratégia	da	
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narrativa,	 dentro	 de	 uma	 ontologia	 relativista-construtivista.	 Segue-se	 o	 detalhamento	 do	

protocolo	de	pesquisa	utilizado	para	coleta	e	análise	dos	dados.	

O	Capítulo	4	apresenta	os	resultados	obtidos	com	a	realização	da	pesquisa	e	as	análises	que	

eles	 propiciaram.	 Inicialmente,	 é	 realizada	 uma	 apresentação	 detalhada	 do	 caso,	 o	 Prêmio	

Empreendedor	 Social,	 bem	 como	 de	 seus	 realizadores	 e	 a	 aliança	 por	 eles	 estabelecida.	 A	

seguir,	traça-se	a	evolução	histórica	do	objeto	de	estudo	a	partir	de	seus	marcos	fundamentais	

e	temporais.	Descrevem-se	a	evolução	do	Prêmio	sob	o	prisma	(i)	das	parcerias	e	patrocínios	

que	estabelece,	(ii)	das	iniciativas	empreendidas	pela	organização	do	concurso,	entre	as	quais	

o	lançamento	de	uma	nova	premiação	e	a	criação	de	uma	rede	de	empreendedores	sociais,	e	

(iii)	 dos	 regulamentos	 e	 processo	 seletivo,	 com	 foco	 na	 identificação	 do	 arquétipo	 de	

empreendedor	social	buscado.		

Por	 fim,	 são	 analisadas	 as	 principais	 características	 organizacionais	 dos	 empreendimentos	

sociais	que	se	candidatam	ao	Prêmio	em	três	níveis	–	primeira	fase,	finalistas	e	vencedores	–,	

com	vistas	a	levantar	possíveis	mudanças	e	tendências	longitudinalmente.	

O	último	capítulo	apresenta	as	considerações	 finais	do	estudo,	 limitações	e	recomendações	

para	pesquisas	futuras.	
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2	 REFERENCIAL	TEÓRICO	

2.1	Os	primórdios	do	empreendedorismo	social	

Ainda	que	o	movimento	do	empreendedorismo	social	no	mundo	seja	relativamente	recente	–	

ele	se	dá	sobretudo	a	partir	das	décadas	de	1980	e	1990	–,	sua	origem	é	indissociável	de	um	

contexto	 histórico	 de	 debates	 predecessores	 no	 âmbito	 da	 sociedade	 civil	 e	 do	

desenvolvimento	internacional	(Grenier,	2006;	Silva	et	al.,	2015).	Desde	sobretudo	a	virada	do	

século,	o	conceito	tem	se	mostrado	uma	expressão	“cada	vez	mais	popular	entre	especialistas	

e	a	mídia	ao	identificar-se	com	as	ações	de	empreendedores	sociais	individuais,	vistos	como	

incisivos,	 energéticos	e	 líderes	 inovadores	que	geram	novas	 ideias	para	 resolver	problemas	

sociais	desafiadores	e	que	podem	transformar	as	sociedades”	(Grenier,	2006,	p.	128).	

Ao	conduzirem	um	 levantamento	na	base	de	dados	eletrônica	Scopus	para	o	período	entre	

1987	e	2012,	Phillips,	Lee,	Ghobadian,	O’Regan	e	James	(2015)	demonstram	que,	embora	o	

empreendedorismo	social	possa	ser	rastreado	até	mais	de	cem	anos	atrás,	o	conceito	passou	

a	 fazer	 parte	 do	 léxico	 cotidiano	 na	 passagem	 do	 século	 20	 para	 o	 21,	 período	 em	 que	

pesquisadores	como	Dees	(1998)	e	Kanter	(1999)	já	o	identificavam	como	um	campo	promissor	

e	oportuno	de	pesquisa.		“Os	empreendimentos	sociais	têm	longa	história	privada,	porém	curta	

vida	pública.	Somente	nos	últimos	15	ou	20	anos	que	acadêmicos,	practitioners	e	doadores	têm	

estudado	 e	 registrado	 casos	 [de	 empreendedorismo	 social]”	 (Alter,	 2007,	 p.	 1).	 Para	 Dees,	

(1998,	p.	1),	“sempre	houve	empreendedores	sociais,	ainda	que	não	fossem	assim	designados”.	

De	acordo	com	Battilana	e	 Lee	 (2014),	o	 termo	“empreendimento	 social”	emerge	em	anos	

recentes	por	meio	de	um	processo	descentralizado	de	construção	social.	Por	décadas	antes	do	

recente	crescimento	do	empreendedorismo	social,	empreendedores	vinham	criando	iniciativas	

na	interseção	entre	os	setores	de	caridade	e	de	negócios,	como	cooperativas	e	associações.	

Contudo,	essas	iniciativas	não	eram	tipicamente	reconhecidas	pelos	acadêmicos	ou	o	público	

como	pertencentes	a	uma	categoria	de	atividade.	“Com	sua	crescente	popularidade	nos	anos	

1980	e	1990,	empreendedores	do	mundo	todo	passaram	a	reivindicar	o	termo	para	descrever	

seus	 esforços.	 O	 empreendimento	 social	 desenvolveu-se	 assim	 na	 academia	 como	 um	

construto	‘guarda-chuva’,	com	escopo	amplo	e	fronteiras	ambíguas”	(p.	405).		
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Autor	de	um	dos	artigos	seminais	no	tema,	Dees	(1998a,	1998b)	associa	o	empreendedor	social	

a	um	gênero	do	empreendedor,	com	a	especificidade	de	possuir	uma	missão	social.	Em	um	

ilustrativo	 resgate	 histórico	 do	 conceito,	 o	 pesquisador	 remonta	 à	 economia	 francesa	 dos	

séculos	 17	 e	 18,	 quando	 o	 termo	 entrepreneur,	 que	 em	 francês	 significa	 alguém	 que	

empreende	um	projeto	ou	uma	atividade	significativa,	começa	a	ser	utilizado	no	sentido	de	

identificar	 indivíduos	mais	arrojados	que	estimulam	o	progresso	econômico	ao	descobrirem	

novas	formas	de	fazer	as	coisas.		

Bose	(2012)	aventa	que	a	figura	do	empreendedor	é	apresentada	pela	primeira	vez	em	meio	à	

transição	do	mercantilismo	para	o	capitalismo,	sob	forte	influência	do	pensamento	liberal	em	

construção	à	época,	na	obra	“Ensaio	sobre	a	Natureza	do	Comércio	em	Geral”	de	1755,	escrita	

pelo	banqueiro	e	investidor	internacional	Richard	Cantillon.	“O	conceito	de	empreendedorismo	

social	é	bastante	novo,	ainda	abrangente	e	impreciso,	mas	se	aplica	a	um	fenômeno	cujas	raízes	

estão	 fincadas	 no	 florescimento	 do	 próprio	 sistema	 capitalista	 de	 produção,	 que	 é	 a	

identificação	do	empreendedor	como	importante	agente	econômico”	(p.	48).	

Ao	aprofundar	a	história	do	conceito,	os	autores	evidenciam	abordagens	de	alguns	autores,	

tais	como	sistematizadas	na	tabela	a	seguir.	

Tabela	1.	Evolução	do	conceito	de	empreendedor	

	
Nota:	adaptado	pelo	autor	a	partir	de	Dees	(2001,	pp.	1–3)	e	Bose	(2012)	
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Provavelmente	as	raízes	das	atividades	empreendedoras	no	contexto	do	setor	social	podem	

ser	 atribuídas	 às	 cooperativas,	 que	 têm	 funcionado	 como	 um	 meio	 de	 financiar	 agendas	

socioeconômicas	desde	a	primeira	metade	do	século	19,	quando	Robert	Owen	(1771-1858)	

fundou	a	primeira	loja	de	uma	cooperativa,	em	New	Lanark,	na	Escócia.	Das	cooperativas	de	

produção	 desdobram-se	 outros	 formatos	 como	 as	 de	 crédito,	 que	 posteriormente	 ganham	

terreno	em	países	da	América	Latina,	do	Leste	Europeu	e	da	África	Ocidental	(Alter,	2007).					

De	acordo	com	Alter	(2007),	além	do	cooperativismo,	quatro	formas	organizacionais	podem	

ser	 consideradas	 predecessoras	 do	 campo	 contemporâneo	 do	 empreendedorismo	 social	 a	

partir	especialmente	da	segunda	metade	do	século	20,	interatuando	historicamente	com	ele:	

1. Comércio	justo	–	as	primeiras	tentativas	desse	gênero	na	América	do	Norte	ocorrem	

nos	anos	pós-guerra	de	1940	e	1950	por	grupos	religiosos	e	OSCs	de	orientação	política.	

Duas	organizações	foram	pioneiras:	o	Mennonite	Central	Committee	(MCC)	e	a	SERRV	

International,	 em	 1946	 e	 1949,	 respectivamente.	 Grande	 parte	 dos	 produtos	

comercializados	 são	 artesanatos,	 vendidos	 em	 lojas	 de	 varejo	 conhecidas	 como	

worldshops.	Um	exemplo	é	a	Ten	Thousand	Villages,	empreendimento	social	sem	fins	

lucrativos	 subsidiário	 do	 MCC.	 Contudo,	 o	 modelo	 de	 comércio	 justo	 que	 mais	 se	

disseminou	 foi	 formatado	 na	 Europa	 nos	 anos	 1960,	 impulsionado	 por	movimentos	

estudantis	 como	 contracorrente	 ao	 neoimperialismo:	 em	1968,	 a	ONU	 reconhece	 o	

slogan	Trade	not	Aid	 (comércio,	 não	 socorro);	 em	1965,	 surge	 a	Alternative	 Trading	

Organization	 (ATO),	 e	 a	Oxfam	 lança	 no	 Reino	Unido	 o	 programa	Helping-by-Selling	

(ajudando	vendendo).	O	movimento	expande-se	por	 toda	a	Europa	nos	anos	1970	e	

entra	em	relativo	declínio	na	década	de	1980,	quando	a	ATO	começa	a	ampliar	o	escopo	

do	 comércio	 justo,	 até	 então	 focado	 em	 artesanato,	 para	 produtos	 agrícolas.	 Mais	

recentemente,	nos	anos	2000,	tem-se	início	a	certificação	de	tais	produtos	(Alter,	2007;	

Hockerts,	2005;	MCC,	2016;	Serrv,	2016;	Villages,	2016).	

2. Organizações	 de	 desenvolvimento	 comunitário	 –	 as	 Community	 Development	

Corporations	(CDCs),	com	foco	em	criação	de	empregos,	desenvolvimento	de	negócios,	

mercado	imobiliário	e	moradia	acessível	em	comunidades-alvo,	surgiram	nos	anos	1970	

nos	Estados	Unidos,	sendo	um	dos	pioneiros	o	ShoreBank,	de	1973.	O	modelo	ampliou-

se	para	as	 instituições	 financeiras	de	desenvolvimento	comunitário	 (CDFIs,	do	 inglês	

Community	Development	Finance	Institutions),	que	atualmente	se	mostra	cada	vez	mais	
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ativo	no	Leste	Europeu	e	em	economias	emergentes,	como	o	Brasil,	por	meio	de	bancos	

comunitários	como	o	Palmas	(Alter,	2007;	Barki,	Comini,	&	Aguiar,	2013;	Fischer,	2013;	

Post	&	Wilson,	2011;	Reficco	&	Vernis,	2010b).	

3. Empreendimentos	 sociais	 afirmativos	 –	 os	 primeiros	 empreendimentos	 sociais	

afirmativos	 surgem	 nos	 Estados	 Unidos	 e	 na	 Europa	 nos	 anos	 1960	 e	 1970,	 em	

organizações	sem	fins	lucrativos	que	começam	a	experimentar	modelos	para	empregar	

populações	desfavorecidas.	A	 Itália	se	destaca	de	 forma	pioneira	com	empresas	que	

empregam	 pessoas	 com	 deficiência	 intelectual.	 Esse	 modelo	 se	 baseia	 em	 certos	

princípios,	entre	os	quais	(i)	mais	de	um	terço	dos	empregados	devem	ser	pessoas	com	

deficiência	ou	à	margem	do	mercado	de	trabalho,	(ii)	pagamento	de	salários	similares	

aos	de	mercado	e	(iii)	ausência	de	subsídios	para	operar	(Alter,	2007;	Borzaga	&	Galera,	

2014;	Galera	&	Borzaga,	2009).	

4. Microempresas	e	instituições	de	microfinanças	–	embora	não	seja	comum	categorizar	

microempresas	como	empreendimentos	sociais,	elas	guardam	intrínseca	relação	com	o	

campo	do	empreendedorismo	social,	notadamente	por	meio	da	geração	de	renda	em	

comunidades	empobrecidas,	muitas	vezes	alavancada	por	instituições	de	microfinanças	

(IMFs)	 que	 concedem	 empréstimos	 na	 forma	 de	 microcrédito.	 As	 organizações	 de	

microcrédito	 surgem	 nos	 anos	 1970,	 lideradas	 por	 alguns	 dos	 mais	 expoentes	

empreendedores	sociais	no	mundo,	sendo	um	dos	casos	pioneiros	e	mais	conhecidos	o	

banco	 Grameen,	 fundado	 em	 1976	 pelo	 Nobel	 da	 Paz	 Muhammad	 Yunus,	 em	

Bangladesh	 (Alter,	2007;	Comini,	2011;	Osberg	&	Martin,	2015;	Yunus,	2010;	Yunus,	

Dalsace,	Menascé,	&	Faivre-Tavignot,	2015).	

Os	empreendimentos	sociais	não	constituem	modelo	jurídico	per	se	(Fischer,	2010)	e,	tal	como	

nas	 duas	 primeiras	 formas	 organizacionais	 apresentadas	 acima,	 têm	 seu	 desenvolvimento	

histórico	diretamente	atrelado	às	chamadas	organizações	da	sociedade	civil	(OSC)4	no	Brasil	e	

outros	países	emergentes	da	América	Latina	(Comini,	Barki,	&	Aguiar,	2012).		

																																																													
4	O	próprio	nome	atribuído	a	esse	espaço,	sublinha	Fischer	(2002)	é	alvo	de	uma	disputa	nas	quais	competem,	
mais	do	que	conceitos	e	tradições	acadêmicas,	visões	de	mundo,	valores	e	identidades	dos	próprios	envolvidos	
nessas	 organizações.	 “Assim,	 não	 governamental,	 sem	 fins	 lucrativos,	 da	 sociedade	 civil,	 filantrópico	 e	
beneficente	são	termos	que	dividem	os	corações	e	mentes	dos	profissionais,	militantes	e	voluntários	que	atuam	
nesse	espaço”	(p.	46).	Para	este	estudo,	será	utilizada	a	expressão	organização	da	sociedade	civil	(OSC),	exceto	
em	citações,	nas	quais,	em	razão	dessa	divisão	de	“mentes	e	corações”,	serão	mantidas	as	expressões	originais.	
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2.2	Terceiro	setor,	movimentos	sociais	e	organizações	da	sociedade	civil	

Muitas	 das	 iniciativas	 de	 empreendedorismo	 social	 originaram	 de	 OSCs	 (Fischer	 &	 Comini,	

2012b)	 no	 lócus	 do	 que	 se	 convencionou	 intitular	 terceiro	 setor,	 conceito	 de	 classificação	

trissetorial	que	adquiriu	notoriedade	na	última	década	do	século	20	e	que	propõe	agregar	as	

organizações	em	três	categorias:	o	primeiro	setor,	das	organizações	diretamente	vinculadas	ao	

Estado;	o	segundo,	que	se	define	por	sua	relação	com	o	mercado;	e	o	terceiro,	que	por	sua	

vocação	ou	atividades	prioritárias	refere-se	à	sociedade	civil	(Fischer,	2002).	“[O	terceiro	setor]	

emergiu	de	um	relativo	anonimato	para	uma	posição	de	importância,	quando	se	passaram	a	

destacar	as	formas	de	organizar	a	participação	de	pessoas	em	torno	de	atividades,	interesses	e	

objetivos	comuns	a	certos	segmentos	da	sociedade”	(Fischer,	2002a,	p.	31).	

Em	 termos	 acadêmicos,	 um	 dos	 fatores	 que	 contribuíram	 para	 essa	 notoriedade	 foi	 o	

lançamento	em	1991	do	Johns	Hopkins	Comparative	Nonprofit	Sector	Project	(CNP),	“maior	

esforço	sistemático	 já	realizado	para	analisar	o	escopo,	estrutura,	 financiamento	e	papel	do	

setor	privado	sem	fins	lucrativos	em	todo	o	mundo”,	liderado	pelo	pesquisador	Lester	Salamon	

(Johns	Hopkins	University,	2016).		

No	plano	internacional,	Salamon	(1998)	descreve	seis	fatores	–	quatro	crises	e	duas	mudanças	

revolucionárias	–	que	impulsionaram	o	terceiro	setor	em	fins	do	século	20.	São	elas	as	crises	(i)	

do	welfare	state,	(ii)	de	desenvolvimento,	(iii)	do	socialismo	e	(iv)	a	crise	ambiental	global;	e	(i)	

a	dramática	revolução	das	comunicações	e	(ii)	o	crescimento	econômico	nos	anos	1960	e	70	

na	América	Latina,	Ásia	e	África,	tendo	como	consequência	a	ampliação	da	classe	média.	

Faz-se	relevante	contrapor	que	a	classificação	trissetorial	não	se	dá	sem	debates	na	literatura.	

Para	Montaño	(1999),	que	apresenta	o	terceiro	setor	como	área	“social”	(atividade	pública	na	

esfera	 privada),	 trata-se	 de	 um	 pensamento	 de	 projeto	 neoliberal	 que	 abriga	 grandes	

equívocos	(ou	opções)	como	ao	se	relacionarem	duas	dialéticas	diferentes	(“Estado/sociedade	

civil”	e	“público/privado”)	e	ao	se	oferecer	uma	visão	recortada	do	real	–	a	de	uma	economia	

“despolitizada”	e	uma	ciência	política	e	uma	sociologia	“deseconomizadas”	(pp.	60-61).	

No	 Brasil,	 mais	 em	 específico,	 pode-se	 afirmar	 que	 a	 origem	 do	 terceiro	 setor	 remonta	 à	

filantropia	do	século	16,	quando	a	Igreja	Católica,	com	suporte	do	Estado,	era	responsável	pela	

maior	parte	das	 instituições	que	prestavam	algum	 tipo	de	 assistência	 à	 população.	 Surgem	
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nesse	 período	 as	 primeiras	 Santas	 Casas	 de	 Misericórdia,	 inicialmente	 nas	 capitanias	

hereditárias	de	Santos	e	Olinda	(Aoqui,	Vaz,	&	Jayo,	2013;	Fischer,	2002).	

Durante	mais	de	três	séculos,	a	filantropia	no	Brasil	desenvolveu-se	de	forma	assistencialista,	

baseada	nos	princípios	da	solidariedade	e	da	caridade	cristã,	com	forte	influência	das	atividades	

da	Igreja	Católica,	e	sustentada	por	ricos	filantropos	que	mantinham	asilos,	creches,	hospitais	

e	educandários	(Naigeborin,	2013).	Esse	formato	permaneceu	quase	inalterado	até	a	primeira	

metade	do	século	20,	período	em	que	surgem	alterações	relevantes	no	cenário,	entre	as	quais:	

• Entrada	 de	 outras	 instituições	 religiosas	 na	 área	 assistencial,	 dividindo	 com	 a	 Igreja	

Católica	a	parceria	com	o	Estado	na	criação	de	instituições	de	caridade,	principalmente	

voltadas	às	áreas	de	educação	e	saúde.	

• Forte	dependência	econômica	do	setor	social	em	relação	ao	Estado,	que	intensifica	sua	

atuação	em	áreas	como	saúde	e	educação	e	passa	a	intervir	na	gestão	administrativa	e	

financeira	dessas	organizações.	

• A	industrialização	e	a	urbanização	nos	anos	1920	e	30	trazem	crescimento	das	cidades	

e	 da	 população	 operária,	 gerando	 uma	 nova	 complexidade	 de	 problemas	 sociais.	

Surgem	sindicatos,	associações	de	classe	e	federações	de	trabalhadores,	com	o	objetivo	

de	oferecer	auxílio	a	trabalhadores,	funcionários	públicos	e	empregados	de	comércio	e	

serviços,	vinculando	o	setor	privado	às	práticas	de	assistência.	

• O	período	do	Estado	Novo,	nos	anos	1930	e	40,	caracteriza-se	por	uma	continuidade	

desse	processo	de	criação	de	organizações	de	finalidade	pública.	O	terceiro	setor	passa	

a	ser	integrado	por	inúmeras	entidades	cuja	representatividade	não	era	mais	tão	bem	

definida	(Naigeborin,	2013).	

Já	no	período	relativo	à	ditadura	militar,	evidenciam-se	os	movimentos	sociais,	cujos	estudos	

passam	a	ser	desenvolvidos	na	década	de	1970,	frutos	de	uma	conjuntura	intelectual	e	política	

específica,	que	coincide	com	o	avanço	do	autoritarismo	sobre	vários	países	latino-americanos	

e	sucede	os	temas	típicos	dos	anos	1960:	a	marginalidade	e	a	dependência	(Cardoso,	1987).	

Associações	de	bairro,	grupos	de	moradores,	clube	de	mães,	Comunidades	Eclesiais	de	Base	
(CEBs),	 ao	 se	 tornarem	mais	 numerosos	 e	 atuantes,	 são	 vistos	 como	 formas	 autênticas	 de	
participação	popular,	onde	a	democracia	interna	garante	tanto	a	manifestação	de	uma	vontade	
coletiva	quanto	o	confronto	direto	com	as	políticas	públicas	autoritárias.	(Cardoso,	1987,	p.	28)	
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Salamon	(1998)	destaca	em	particular	nesse	processo	cerca	de	100	mil	Comunidades	Eclesiais	

de	Base	(CEBs)	erguidas	sobre	grupos	 locais	de	ação	no	Brasil.	 Interessante	notar	que,	após	

quatro	séculos	protagonizando	as	ações	no	terceiro	setor	no	Brasil	–	e	na	América	Latina	em	

geral	–,	a	Igreja	Católica	retoma	sua	influência	diminuída	na	primeira	metade	do	século	20	ao	

catalisar,	no	pós-golpe	de	1964,	a	discussão	de	problemas	coletivos	nas	CEBs,	desta	vez	com	

forte	 teor	político	e	 inspirada	pelos	 ideais	da	 teologia	da	 libertação	e	da	educação	popular.	

Passa	assim	a	promover	os	clubes	de	mães,	os	grupos	de	estudos	do	evangelho	e	os	encontros	

de	 jovens,	 consolidando-se	 como	 um	 espaço	 alternativo	 para	 a	 mobilização	 política	 ao	

estimular	a	participação	popular	no	debate	das	dificuldades	cotidianas,	 contribuindo	para	a	

formação	de	lideranças	populares		(Paula,	2005).	

Esse	ambiente,	prossegue	Paula	(2005),	provou-se	fértil	para	promover	a	articulação	de	grupos	

em	torno	de	questões	que	afetavam	substancialmente	a	qualidade	de	vida	individual	e	coletiva,	

originando	reivindicações	populares	com	o	poder	público.	Emergiram	demandas	por	bens	de	

uso	coletivo,	como	transporte,	habitação,	abastecimento	e	saneamento	básico,	saúde	e	creche.		

Paralelamente,	constituíam-se	os	primeiros	Centros	Populares,	espaços	criados	por	militantes	
políticos	para	facilitar	sua	atuação	nas	CEBs	e	nas	bases	comunitárias	em	atividades	como	as	de	
assessores,	educadores	e	organizadores	da	mobilização	popular.	A	partir	da	década	de	1980,	
esses	 Centros	 Populares	 também	 passaram	 a	 ser	 denominados	 organizações	 não	
governamentais	(ONGs).	(Paula,	2005,	p.	39)	

Paulatina	e	organicamente,	os	movimentos	sociais	passam	a	ser	institucionalmente	inseridos,	

combinando	 características	 como	 aumento	 da	 complexidade	 da	 estrutura	 organizacional	 e	

participação	 dos	 militantes,	 relações	 com	 instituições	 políticas	 e	 outros	 movimentos	 e	

interações	cooperativas	e	contestatórias	na	relação	sociedade-Estado	(Carlos,	2011).	

Em	consonância	com	o	zeitgeist,	ou	o	espírito	dos	tempos,	as	organizações	não	governamentais	

(ONGs)	são	assim	denominadas	para	marcar	seu	posicionamento	de	distanciamento	da	política	

de	governo,	gerando	uma	ruptura	no	tradicional	modelo	de	dependência	econômica	do	Estado	

que	vigorava	até	então	(Naigeborin,	2013).	Essa	origem	de	resistência	à	ditadura	militar	e	seus	

métodos	 repressores	 teceu	como	questões	de	 fundo	a	ampliação	da	participação	política	e	

social	e	a	redemocratização	do	país,	a	revitalização	dos	direitos	civis	e	a	proteção	de	grupos	

sociais	marginalizados	 (Fischer,	2002a).	 “As	ONGs,	 como	herdeiras	dos	movimentos	 sociais,	

funcionam	atualmente	como	verdadeiros	escritórios	de	assessoria	e	suporte	a	comunidades,	
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governos	locais,	organizações	informais,	mas	rejeitam,	em	sua	maioria,	assumir	um	papel	de	

prestador	de	serviços	sociais	diretos	à	população”	(p.	49).	

Vale	ressaltar	que,	assim	como	no	caso	do	terceiro	setor,	esse	movimento	também	é	alvo	de	

críticas,	sobretudo	nos	campos	da	sociologia	e	ciência	política.	Para	Lavalle,	Castello,	&	Bichir	

(2004),	 trata-se	 de	 uma	 institucionalização	 e	 cristalização	 desses	 atores	 sob	 lógicas	

corporativas,	ou	seja,	uma	desmobilização	ocasionada	não	pelo	desgaste,	mas	pela	cooptação.	

No	conjunto	do	terceiro	setor,	as	OSCs	despontam,	deste	modo,	como	o	mais	saliente	formato	

organizacional	e,	no	mundo	Ocidental,	experienciaram	rápida	proliferação	após	o	colapso	da	

União	 Soviética,	 em	 grande	 parte	 com	 o	 suporte	 de	 agências	 de	 desenvolvimento	

internacionais	(Alter,	2007).	Assim,	o	terceiro	setor	–	também	denominado	na	literatura	como	

setor	sem	fins	lucrativos,	setor	social	e	esfera	pública	–	compreende	a	instância	da	vida	social	

na	qual	se	inserem	as	OSCs	(Teodósio,	2014a).	

São	 consideradas	 organizações	 da	 sociedade	 civil:	 movimentos	 sociais,	 coletivos	 populares,	
fóruns	 e	 redes	 de	movimentos,	 organizações	 comunitárias	 e	 de	 base,	 dentre	 outros	 grupos	
sociais,	iniciativas,	organizações,	instituições,	articulações	e	formas	de	ação	coletiva.	Também	
podem	ser	assumidas	como	similares	a	organizações	não	governamentais,	do	terceiro	setor,	
filantrópicas,	sem	fins	lucrativos	e	uma	gama	de	outras	definições	empregadas	para	designar	
formatos	organizativos	variados	na	sociedade	civil.	Cabe	destacar	que	a	expressão	sociedade	
civil	organizada	 também	aparece	na	 literatura,	muitas	vezes	quando	se	deseja	destacar	que	
determinados	 agrupamentos	 da	 sociedade	 civil	 se	 diferenciam	 dos	 demais	 por	 uma	 maior	
estruturação	e	formalização.	(Teodósio,	2014b,	p.	128)		

Chega-se	assim	às	duas	últimas	décadas	do	século	20,	em	que	a	cena	na	qual	se	desenrolou	o	

debate	acerca	do	desenvolvimento	 social	no	Brasil	 foi	 sendo,	 gradativamente,	ocupada	por	

uma	multiplicidade	de	atores:	“As	ONGs,	que	reassumiram	sua	posição	de	defesa	de	direitos	e	

interesses;	as	associações,	principalmente	aquelas	que	agregam	comunidades	populares;	as	

entidades	beneficentes	e	filantrópicas;	e,	surpreendentemente,	as	empresas,	as	associações	

empresariais,	as	fundações	e	os	institutos	vinculados	a	corporações”	(Fischer,	2002b,	p.	43).	

		

2.3	A	transição	para	o	empreendedorismo	social	–	origens	conceituais	e	de	um	movimento	

De	forma	aderente	às	pesquisas	contextualistas	e	de	incidentes	críticos	de	Pettigrew	(1992),	

esse	intricado	e	dinâmico	contexto	social,	político	e	econômico	cria,	em	fins	da	década	de	1980	

e,	 sobretudo,	 a	 partir	 dos	 anos	 1990,	 um	 campo	 propício	 para	 o	 desenvolvimento	 do	
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empreendedorismo	 social,	 o	 qual	 emerge	 como	 uma	 entre	 diversas	 propostas	 de	

enfrentamento	à	pobreza	face	a	uma	sociedade	cada	vez	mais	globalizada	(Bose,	2012).														

No	caso	brasileiro,	com	forte	influência	das	chamadas	organizações	da	sociedade	civil	(Comini	

et	al.,	2012;	Fischer,	2010).	Ressalta-se,	contudo,	que,	de	um	universo	de	mais	de	300	mil	OSCs	

no	país	(Ipea,	2015),	poucas	foram	empreendedoras	na	criação	de	inovações,	produtos	e/ou	

serviços	(Fischer,	2010),	de	modo	a	serem	consideradas	parte	desse	movimento.		

Nos	Estados	Unidos,	empreendedores	sociais	começam	a	se	destacar	no	embrionário	período	

dos	anos	1960	e	1970.	Alter	(2007)	menciona	como	precursores	Jack	Dalton,	fundador	em	1963	

da	Pioneer	Fellowship	House,	uma	residência	para	recuperação	de	alcoólatras	ainda	existente,	

com	faturamento	em	2015	na	casa	de	US$	81	milhões	(PHS,	2016);		John	Durand,	que	em	1964	

cria	a	Minnesota	Diversified	Industries	(MDI),	empreendimento	social	com	fins	lucrativos	que	

em	2015	empregava	280	pessoas	com	deficiência	 (MDI,	2015);	e	Mimi	Silbert,	mentora	em	

1971	da	Fundação	Delancey	Street,	um	programa	de	recuperação	de	viciados	em	drogas	que	

hoje	tem	12	negócios	sociais	em	sete	cidades	dos	EUA	(Delancey	Street	Foundation,	2016).		

Entretanto,	 é	 possível	 afirmar	 que	 na	 prática	 o	 empreendedorismo	 social	 só	 ganha	 forma,	

relevância	 e	 difusão	 a	 partir	 de	 1980,	 quando	o	 advogado	nova-iorquino	 e	 ex-consultor	 da	

McKinsey	William	 “Bill”	 Drayton	 funda	 em	Washington	 a	 Ashoka,	 dedicada	 a	 prospectar	 e	

fomentar	empreendedores	sociais	em	todo	o	mundo	(Aoqui,	Añón,	&	Sugita,	2013;	Ashoka,	

2016;	Mair	&	Martí,	2006).	

No	 caso	 brasileiro,	 em	 breve	 levantamento	 de	 algumas	 das	 principais	 referências	 em	

empreendedorismo	social	 (Aoqui,	Añón,	&	Sugita,	2013),	muitos	dos	quais	 chancelados	por	

premiações	como	a	deste	estudo,	nota-se	que	exemplos	pioneiros	foram	semeados	na	primeira	

metade	 da	 década	 de	 1980.	 Dentre	 eles	 constam	 o	 já	mencionado	 educador	mineiro	 Tião	

Rocha,	que	rompe	com	a	universidade	para	fundar	em	1984	o	CPCD	(Centro	Popular	de	Cultura	

e	Desenvolvimento)	e	sua	educação	em	roda,	na	região	do	Vale	do	Jequitinhonha	(norte	de	

Minas	Gerais).	No	ano	seguinte,	o	médico	paulista	Eugenio	Scannavino	Netto	lança	o	Projeto	

Saúde	e	Alegria,	com	foco	em	saúde	e	cultura	nas	comunidades	ribeirinhas	da	Amazônia.	Trata-

se	de	dois	exemplos	de	empreendedores	sociais	com	definido	ativismo	político-ideológico	à	

época	da	criação	de	suas	organizações.		
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Marcado	pelo	processo	de	redemocratização,	ativismo	sindical	e	aquisição	de	direitos,	o	fim	

dos	anos	1980	ainda	viram	brotar	em	todo	o	Brasil	os	trabalhos	de	empreendedores	sociais	

como	a	socióloga	Maria	Teresa	Leal	(1987	–	Coopa-Roca,	RJ),	o	economista	José	Dias	Campos	

(1989	–	Cepfs,	à	época	Centro	de	Educação	Popular	e	Formação	Sindical5,	PB),	a	analista	de	

sistemas	Iraê	Cardoso	(1990	–	Aappe/Associação	dos	Amigos	e	Pais	de	Pessoas	Especiais,	AL)	e	

a	historiadora	Teresa	Costa	d’Amaral	(1990	–	IBDD/Instituto	Brasileiro	de	Defesa	dos	Direitos	

da	 Pessoa	 Portadora	 de	 Deficiência,	 RJ).	 A	 exceção	 da	 Coopa-Roca,	 todas	 as	 organizações	

seguem	em	plena	atividade	atualmente.	

Foi,	contudo,	na	década	de	1990	que	o	empreendedorismo	socioambiental	floresceu	de	forma	

irreversível,	 imbuído	 de	 soluções	 inovadoras,	 técnicas	 de	 gestão	 empresarial,	 alto	 impacto	

social	e	forte	potencial	de	escalabilidade.	Em	1991,	Vera	Cordeiro	e	Wellington	Nogueira,	dois	

dos	mais	renomados	empreendedores	sociais	brasileiros,	fundam	suas	organizações	–	Saúde	

Criança	 (RJ)	 e	 Doutores	 da	 Alegria	 (SP),	 respectivamente.	 Várias	 outras	 emergiram	 no	 ano	

seguinte	 –	 ano	 da	 Eco-92,	 no	 Rio,	 quando	 a	 sociedade	 civil	 fortalece	 sua	 participação	 na	

transformação	social	do	país	em	nível	sem	precedentes.	Entre	elas	estão	o	 IPÊ	(Instituto	de	

Pesquisas	Ecológicas	-	SP),	fundado	pelo	casal	Claudio	e	Suzana	Pádua;	o	Museu	da	Pessoa	(SP),	

concebido	pela	historiadora	Karen	Worcman;	a	Fundação	Casa	Grande	 (CE),	 composta	pelo	

produtor	 cultural	 Francisco	 Alemberg	 de	 Souza	 Lima;	 o	 Cren	 (Centro	 de	 Recuperação	 e	

Educação	Nutricional	 -	SP),	 representado	pela	psicóloga	Gisela	Solymos;	e	a	Kanindé	Defesa	

Etnoambiental	(RO),	inspirada	pela	indigenista	Ivaneide	Cardozo.	

A	eles	seguiram	dezenas	de	nomes	que	se	tornaram	referência	no	empreendedorismo	social	

brasileiro,	como	José	Junior	(AfroReggae	–	RJ)	em	1993;	Dagmar	Garroux,	a	Tia	Dag	(Casa	do	

Zezinho	–	SP)	e	Viviane	Senna	(Instituto	Ayrton	Senna	–	SP),	ambas	em	1994;	Luis	Fernando	

Guedes	 Pinto	 (Imaflora	 –	 SP)	 e	 Rodrigo	 Baggio	 (CDI	 –	 RJ),	 em	 1995;	 Auro	 Lescher	 (Projeto	

Quixote	–	SP),	em	1996;	e	Joaquim	de	Melo	Neto	(Banco	Palmas	–	CE),	em	1998	(Aoqui	et	al.,	

2013).	Em	comum,	todos	são	reconhecidos	como	empreendedores	sociais	premiados,	sendo	

integrantes	de	redes	internacionais	como	a	Ashoka,	Fundação	Schwab	e/ou	Skoll	Foundation.			

Do	mundo	empírico	 ao	 teórico,	 ainda	que	não	haja	 um	marco	 zero	do	 empreendedorismo	

social	–	há	quem	aponte	Gandhi	(1869-1948)	e	Martin	Luther	King	(1929-1968)	como	exemplos	

																																																													
5	Mais	tarde,	muda	seu	nome	para	Centro	de	Educação	Popular	e	Formação	Social	
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de	empreendedores	sociais,	entre	tantas	outras	referências	–,	esses	conceitos	começam	a	ser	

registrados	na	década	de	1970	(Aoqui	et	al.,	2013;	Oliveira,	2004).	Duas	publicações	seminais	

se	 destacam:	 “Banks	 (1972),	 primeiro	 a	 alcunhar	 a	 expressão	 ‘empreendedor	 social’	 no	

contexto	da	sociologia	dos	movimentos	sociais,	e	Drucker	(1979),	pioneiro	na	introdução	do	

conceito	 de	 ‘empreendimento	 social’	 em	 artigo	 sobre	 as	 responsabilidade	 ética	 das	

corporações”	 (Trivedi,	 2010,	 p.	 1).	No	primeiro	 caso,	 aponta	o	 autor,	 Banks	 refere-se	 ao	 já	

mencionado	Robert	Owen,	considerado	o	pai	do	cooperativismo	(Alter,	2007).	

O	 conceito	 de	 empreendimento	 social	 começa	 a	 ser	 difundido	 nos	 anos	 1980	 e	 1990	 no	

contexto	dos	debates	da	sociedade	civil	e	do	desenvolvimento	internacional.	Desde	então,	tem	

se	tornado	um	termo	cada	vez	mais	popular	entre	áreas	especialistas	e	também	na	mídia,	de	

forma	mais	genérica	(Grenier,	2006).	

Na	 Europa,	 ele	 aparece	 no	 início	 dos	 anos	 1990	 no	 coração	 do	 terceiro	 setor	 e	 dentro	 da	

tradição	 europeia	 da	 “economia	 social”,	 a	 qual	 inclui	 cooperativas,	 associações,	 sociedades	

mútuas	 e	 fundações.	 Mais	 precisamente,	 o	 ímpeto	 se	 deu	 a	 partir	 do	 movimento	 do	

cooperativismo,	 na	 Itália,	 país	 que	 criou	 uma	 lei	 que	 dá	 forma	 legal	 específica	 para	

“cooperativas	sociais”,	em	1991	(Defourny	&	Nyssens,	2012).	

Nos	 Estados	 Unidos,	 completam	 os	 autores,	 os	 conceitos	 de	 empreendedorismo	 social	 e	

empreendimento	social	(social	enterprise6)	também	ganham	fôlego	no	começo	dos	anos	1990:	

entre	 os	marcos	 do	 período	 está	 o	 lançamento	 da	 Social	 Enterprise	 Initiative	 pela	 Harvard	

Business	School,	em	1993.		

Contudo,	é	notável	o	fato	de	que	os	debates	em	ambos	os	lados	do	Atlântico	“aconteceram	em	

trajetórias	paralelas,	com	muito	poucas	conexões	entre	eles,	até	os	anos	2004-2005.	Do	ponto	

de	vista	científico,	as	primeiras	pontes	foram	construídas	por	Nicholls	(2006),	Mair	et	al.	(2006)	

e	Steyaert	e	Hjorth	(2006)”	(Defourny	&	Nyssens,	2012,	p.	4).	

																																																													
6	Neste	estudo,	optou-se	por	traduzir	a	expressão	“social	enterprise”	por	“empreendimento	social”,	em	vez	da	
tradução	comumente	usada	“empresa	social”;	na	visão	deste	autor,	“empreendimento	social”	abarca	um	
significado	mais	preciso	em	relação	às	iniciativas	lideradas	por	empreendedores	sociais,	evitando	gerar	
confusão	em	um	campo	com	alta	imprecisão	conceitual	e	fortes	diferenças	culturais	(ex.	“negócio	social”	nos	
EUA	x	“empresa	social”	na	Europa)		
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Duas	 diferenças	 notáveis	 entre	 as	 abordagens	 europeia	 e	 norte-americana	 resultam	 da	

diferente	concepção	do	elo	entre	missão	social	e	estrutura	de	governança	interna.	Primeiro,	na	

contribuição	europeia,	a	 importância	dada	a	métodos	de	gestão	democrática	aparta-se	dos	

métodos	de	gestão	do	setor	privado	com	fins	de	lucro	que	prevalecem	na	abordagem	norte-

americana	 (Coraggio	 et	 al.,	 2015).	 Segundo,	 a	 ênfase	 europeia	 na	 democracia	 econômica	

interna	 legitima	empreendimentos	sociais	como	parceiros	em	políticas	públicas	 tendo	certo	

grau	de	interação	com	seu	ambiente	institucional.	Portanto,	essas	políticas	são	um	canal	para	

escalar	as	inovações	sociais.	Alternativamente	nos	Estados	Unidos,	a	escala	de	inovação	social	

é	 resultado	 da	 expansão	 ou	 multiplicação	 de	 empreendimentos	 sociais	 com	 recursos	 de	

mercado,	apoio	de	fundações	e	dinamismo	dos	empreendedores	(Defourny	&	Nyssens,	2012).		

Comini	et	al.	(2012)	apresentam	três	perspectivas	nesse	sentido:	a	norte-americana,	a	europeia	

e	 a	 de	 países	 emergentes.	 Considerando	 que	 a	 perspectiva	 estadunidense	 procura	 valor	

compartilhado,	no	qual	as	organizações	do	setor	privado	(principalmente	grandes	empresas)	

podem	usar	seus	pontos	 fortes,	poder	e	ampla	cobertura	para	criar	soluções	 inovadoras	de	

lógica	de	mercado	para	resolver	os	problemas	sociais,	a	perspectiva	europeia	tem	uma	visão	

mais	social	e	cooperativa,	enfatizando	o	papel	das	organizações	da	sociedade	civil	em	assumir	

funções	públicas.	Tal	descrição	é	corroborada	por	outros	autores,	como	Travaglini,	Bandini,	&	

Mancinone	(2008).	“Quanto	à	perspectiva	dos	países	emergentes,	ela	encontra-se,	de	várias	

maneiras,	entre	as	outras	duas,	baseando-se	em	ambas	organizações	com	e	sem	fins	lucrativos	

que	defendem	um	impacto	social	como	seu	objetivo	principal”	(Comini	et	al.,	2012,	p.	394).	

Nesse	 rol	 geográfico,	 Defourny	 &	 Kim	 (2011)	 também	 identificam	 a	 perspectiva	 do	 Leste	

Asiático	para	empreendimentos	sociais,	os	quais	apresentam	cinco	elementos	fundamentais:	

1)	forte	influência	estatal	com	base	em	políticas	públicas;	2)	papel	enfraquecido	da	sociedade	

civil	 (ainda	que	esteja	 crescendo	 significativamente);	 3)	 significativo	 influxo	de	movimentos	

cooperativos;	 4	 e	 5)	 duas	 condições	 críticas	 para	 o	 desenvolvimento	 organizacional	 –	 a	

condição	de	necessidade	e	a	de	destino	compartilhado.	

A	 diversidade	 de	 conceitos	 que	 têm	 sido	 usados	 desde	 o	 início	 da	 década	 de	 1980	 para	

descrever	comportamentos	empreendedores	com	propósito	 social	é	notável	 sobretudo	nos	

Estados	Unidos.	Entre	eles,	 elencam-se	mais	de	dez	 variações:	 “empreendimentos	 sem	 fins	

lucrativos”	 (non-profit	 venture	 ou	 non-profit	 enterprise),	 “empreendedorismo	 sem	 fins	
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lucrativos”	 (non-profit	 entrepreneurship),	 “iniciativa	 com	 propósito	 social”	 (social-purpose	

endeavour	 ou	 social-purpose	 venture),	 “inovação	 social”,	 “negócio	 com	 propósito	 social”,	

“empreendimento	para	o	bem	comum”	 (community	wealth	 enterprise),	 “empreendimentos	

filantrópicos”	 (venture	 philanthropy),	 “empreendedorismo	 público”	 e	 “empreendimento	

social”	 (social	 enterprise),	 “capitalismo	 caridoso	 ou	 inclusivo”	 (caring	 capitalism)	 e	

“empreendedorismo	cívico”	(civic	entrepreneurship)	(Bose,	2012;	Defourny	&	Nyssens,	2012).		

O	idealismo	que	ainda	permeia	a	construção	de	um	quadro	de	características	distintivas	que	
definam	 e	 diferenciem	 os	 empreendimentos	 sociais	 gera	 problemas	 de	 ordem	 prática	 e	
metodológica.	Em	extensa	revisão	da	literatura	norte-americana	sobre	o	tema,	Johnson	(2000)	
evidenciou	 a	 dificuldade	 em	definir	 as	 características	 de	 um	 empreendimento	 social	 e	 suas	
fronteiras	conceituais,	sobretudo	num	momento	em	que	a	literatura	sobre	o	tema	ainda	era	
ainda	mais	incipiente	e	a	complexidade	do	conceito	se	mostrava	muito	presente.	Passada	uma	
década,	 a	 tarefa	 de	 delimitar	 iniciativas	 e	 atividades	 que	 podem	 ser	 caracterizadas	 como	
empreendimentos	sociais	continua	árdua.	(Bose,	2012,	p.	39)	

Como	existe	uma	variedade	de	definições	e	abordagens	para	empreendedorismo	social,	alguns	

dos	quais	são	similares	uns	aos	outros	e	outros	marcadamente	diferentes	(Grenier,	2006),	ao	

longo	das	duas	últimas	décadas,	diversos	pesquisadores	vêm	propondo	uma	categorização	das	

correntes	conceituais	para	o	movimento	do	empreendedorismo	social.	Muitas	delas	têm	por	

base	propostas	de	autores	como	Anderson	&	Dees	(2006)	ou	Austin	(2000)	e	seus	colegas	da	

Harvard	Business	School,	que	distinguem	duas	escolas	principais	de	pensamento.		

A	primeira	refere-se	ao	uso	de	atividades	comerciais	e	recursos	de	mercado	por	organizações	

sem	fins	de	lucro	no	apoio	de	sua	missão.	Essas	abordagens	são	associadas	com	os	movimentos	

mútuos	e	cooperativos	encontrados	em	partes	da	Europa	e	muito	da	América	Latina,	e	também	

com	 o	 trabalho	 de	 desenvolvimento	 internacional	 de	 organizações	 como	 NESsT	 e	 Virtue	

Ventures.	Tais	organizações	são	comumente	conhecidas	como	empreendimentos	sociais.	

A	 segunda	 é	 alimentada	 por	 organizações	 como	 Ashoka	 e	 foi	 alcunhada	 de	 escola	 de	

pensamento	em	inovação	social,	que	enfatiza	o	perfil	e	comportamento	de	empreendedores	

sociais	em	uma	perspectiva	schumpeteriana.	Ela	considera	que	diferentes	tipos	de	entidade	

podem	contribuir	para	um	objetivo	social,	sejam	elas	com	ou	sem	fins	de	lucro	(Coraggio	et	al.,	

2015;	Defourny	&	Nyssens,	2012;	Grenier,	2006).		



	
	
	
	
34	
	

Vale	 ressaltar	 que,	 ainda	 que	 tal	 classificação	 tenha	 origem	 e	 maior	 alinhamento	 com	 a	

perspectiva	estadunidense,	organizações	europeias	–	tais	como	a	Fundação	Schwab	(Suíça)	e	a	

Skoll	(Inglaterra)	–	não	só	a	adotaram	como	a	fomentaram	ao	longo	dos	anos	(Grenier,	2006).	

Já	 Mair	 e	 Martí	 (2006)	 expõem	 em	 sua	 pesquisa	 três	 grandes	 blocos	 de	 pensadores	 que	

caracterizam	de	forma	diferenciada	o	empreendedorismo	social:	o	primeiro	grupo	acredita	ser	

uma	iniciativa	sem	fins	lucrativos	que	visa	à	criação	de	valor	social;	o	segundo	vê	o	evento	como	

uma	prática	de	ações	comerciais	socialmente	responsáveis,	engajadas	por	meio	de	parcerias	

setoriais;	e	por	fim	o	empreendedorismo	social	é	tido	como	um	evento	cujos	propósitos	são	a	

redução	de	problemas	e	transformações	em	âmbito	social	(Corrêa	&	Teixeira,	2015).	

É	relevante	ressaltar,	entretanto,	que,	com	novos	modelos	organizacionais	e	fronteiras	cada	

vez	 menos	 definidas	 entre	 os	 chamados	 “setores”,	 tais	 categorizações	 tendem	 a	 sofrer	

alterações	 sob	 risco	 de	 se	 tornarem	anacrônicas	 em	 face	 de	 um	 contexto	 dinâmico.	Nesse	

sentido,	Defourny	&	Nyssens	(2012)	propõem	um	modelo	no	qual	o	terceiro	setor	não	pode	

mais	ser	visto	como	inteiramente	separado	do	privado	com	fins	lucrativos	e	o	setor	público:	na	

realidade,	aparece	como	um	setor	intermediário.	Por	essa	perspectiva,	adotada	neste	estudo	

mais	como	uma	tentativa	de	delimitar	as	fronteiras	organizacionais	do	campo	socioambiental,	

os	empreendimentos	sociais	extrapolam	os	limites	do	terceiro	setor	tradicional:	

Figura	1	-	Terceiro	setor	para	além	dos	três	setores	

	
Nota:	traduzido	de	Defourny	e	Nyssens	(2012),	baseados	em	Pestoff	(1998,	2005)	
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Destarte,	 o	modelo	 reconhece	 um	 “novo	 terceiro	 setor”,	 o	 qual	 na	 realidade	 contrapõe	 a	

divisão	 trissetorial,	 constituindo-se	 na	 realidade	 em	 uma	 esfera	 ampla	 de	 atuação	 dos	

empreendimentos	 sociais	 para	 além	 do	 terceiro	 setor7	em	 si.	 Embute,	 em	 suas	 fronteiras	

empírico-conceituais,	 empresas	 com	 fins	 de	 lucro,	 organizações	 estatais	 e	 comunitárias,	

rompendo	com	as	tradicionais	fronteiras	dicotômicas	“com	ou	sem	fins	lucrativos”,	“público	ou	

privado”	e	“formal	ou	informal”.	

A	despeito	da	falta	de	consenso	teórico	e	de	variações	específicas,	existe	um	terreno	comum	a	

grande	parte	dessas	correntes	sobre	o	conceito	de	empreendedorismo	social,	como	pode	ser	

depreendido	da	Tabela	2	a	seguir:	a	centralidade	do	propósito	social	(criação	de	valor	social)	

alimentada	pelo	caráter	inovador	da	iniciativa.	

O	condutor	central	[...]	é	o	problema	social	a	ser	abordado,	e	a	forma	de	organização	particular	
deve	ser	uma	decisão	com	base	em	qual	formato	seria	mais	eficaz	para	mobilizar	os	recursos	
necessários	para	enfrentar	esse	problema.	Assim,	o	empreendedorismo	social	não	é	definido	
pela	 forma	 jurídica,	 já	 que	 pode	 ser	 concretizado	 através	 de	 vários	 veículos.	 Com	 efeito,	
exemplos	 de	 empreendedorismo	 social	 podem	 ser	 encontrados	 dentro	 ou	 pode	 atravessar	
setores	sem	fins	lucrativos,	de	empresas	ou	governamentais	(Austin	et	al.,	2006,	p.	2).	

	

Tabela	2.	Conceitualização	de	Empreendedorismo	Social	

EMPREENDEDORISMO	SOCIAL	
ANO	 AUTOR	 CONCEITUALIZAÇÃO	OU	DESCRIÇÃO	

2002	
Mort,	
Weerawardena,	
&	Carnegie	

Um	construto	multidimensional	que	envolve	a	expressão	do	
comportamento	empreendedor	virtuoso	para	alcançar	a	missão	social,	
uma	unidade	coerente	de	propósito	e	ação	em	face	da	complexidade	
moral,	a	capacidade	de	reconhecer	oportunidades	de	criação	de	valor	
social	e	tomadas	de	decisão	chave	características	da	inovatividade,	
proatividade	e	tomada	de	riscos	

2004	
Alvord,	Brown,	
&	Letts	

Cria	soluções	inovadoras	para	problemas	sociais	imediatos	e	mobiliza	as	
ideias,	capacidades,	recursos	e	arranjos	sociais	necessários	para	
transformações	sociais	sustentáveis	

2005	
Saïd	Business	
School	

Uma	abordagem	profissional,	inovadora	e	sustentável	para	a	mudança	
sistêmica	que	resolve	falhas	de	mercados	sociais	e	agarra	oportunidades	

2006	

Austin,	
Stevenson,	&	
Wei-Skillern	

Atividade	inovadora	e	geradora	de	valor	social	que	pode	ocorrer	dentro	ou	
através	de	organizações	sem	fins	lucrativos,	negócios	ou	setores	do	
governo	

Nicholls	&	Cho	

Conceito	composto	por	três	categorias	sociologicamente	importantes	–	
sociabilidade,	orientação	de	mercado	e	inovação	–,	o	empreendedorismo	
social	é	um	termo	genérico	para	uma	gama	considerável	de	práxis	
internacionais	inovadoras	e	dinâmicas	e	discurso	no	setor	social	e	
ambiental		

																																																													
7	Ainda	que	os	autores	persistam	no	uso	da	expressão	terceiro	setor	para	a	área	acinzentada,	neste	estudo	
adota-se	a	perspectiva	de	que	se	trata	da	esfera	de	atuação	dos	empreendimentos	socioambientais,	abarcando	
modelos	tradicionais	do	terceiro	setor	e	novos	modelos	organizacionais	(híbridos)	
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2007	
Wei-Skillern	et	
al.	

Conceito	que	representa	uma	variedade	de	atividades	e	processos	para	
criar	e	sustentar	valor	social,	utilizando	abordagens	empreendedoras	e	
inovadoras	e	limitadas	pelo	ambiente	externo	

2009	 Zahra	et	al.	

Atividades	e	processos	empreendidos	para	descobrir,	definir	e	explorar	as	
oportunidades	a	fim	de	aumentar	a	riqueza	social,	através	da	criação	de	
novos	empreendimentos	ou	gestão	de	organizações	existentes	de	forma	
inovadora	

2014	
Borzaga	&	
Galera	

Tendência	generalizada	de	projetar	soluções	inovadoras	para	resolver	
problemáticas	econômicas,	sociais	e	ambientais		

2015	 Phillips	et	al.	
Tanto	o	empreendedorismo	social	quanto	a	inovação	social	referem-se	à	
identificação	de	uma	oportunidade	de	resolução	de	problema	para	
solucionar	uma	necessidade	social	

2016	
Schwab	
Foundation	

Empreendedorismo	social	refere-se	a	
-	aplicação	de	abordagens	práticas,	inovadoras	e	sustentáveis	em	benefício	
da	sociedade	em	geral,	com	ênfase	naqueles	que	são	marginalizados	e	
pobres	
-	um	termo	que	captura	uma	abordagem	única	para	os	problemas	
econômicos	e	sociais,	uma	abordagem	que	atravessa	vários	setores	e	
disciplinas	baseada	em	certos	valores	e	processos	que	são	comuns	a	cada	
empreendedor	social,	independentemente	de	se	sua	área	de	foco	tem	sido	
educação,	saúde,	reforma	do	bem-estar,	direitos	humanos,	direitos	dos	
trabalhadores,	meio	ambiente,	desenvolvimento	econômico,	agricultura	
etc.,	ou	se	as	organizações	que	criaram	são	com	ou	sem	fins	lucrativos.	É	
essa	abordagem	que	define	o	empreendedor	social	para	além	do	resto	da	
multidão	de	pessoas	bem-intencionadas	e	organizações	que	dedicam	suas	
vidas	a	melhoria	social	

Nota:	elaborado	pelo	autor	com	base	em	Alter,	2007;	Ashoka,	2016;	J.	Austin,	2007;	Borzaga	&	Galera,	
2014;	 Bose,	 2012;	 Brouard	&	 Larivet,	 2011;	 Dees,	 1998;	 Defourny	&	 Nyssens,	 2012;	 Fischer,	 2010;	
Grenier,	2006;	Mair	&	Martí,	2006;	Oliveira,	2003;	Osberg	&	Martin,	2015;	Phillips	et	al.,	2015;	Silva,	
Moura,	&	Junqueira,	2015;	Schwab	Foundation,	2016;	Wei-Skillern	et	al.,	2007.	
	

No	caso	do	conceito	de	empreendedor	social,	desde	as	primeiras	definições	há	discordâncias	

acerca	de	essa	figura	emblemática	atuar	exclusivamente	em	organizações	da	sociedade	civil	ou	

não.	 A	 maioria	 das	 acepções,	 sem	 embargo,	 assente	 a	 transversalidade	 setorial	 do	

empreendedor	 social.	Outrossim,	 alguns	 autores	 apontam	ora	 de	 forma	 crítica,	 ora	 apenas	

descritivamente,	a	idealização	de	um	ente	“visionário”,	“solitário”	ou	“heroico”.	

	
Tabela	3.	Conceitualização	de	Empreendedor	Social		

EMPREENDEDOR	SOCIAL	
ANO	 AUTOR	 CONCEITUALIZAÇÃO	OU	DESCRIÇÃO	

1998	 Boschee	

São	executivos	de	organizações	sem	fins	lucrativos	que	prestam	cada	vez	
mais	atenção	às	forças	do	mercado	sem	perder	de	vista	as	suas	missões	
subjacentes,	para	equilibrar	de	alguma	forma	imperativos	morais	e	os	
motivos	de	lucro	-	e	esse	ato	de	equilíbrio	é	o	coração	e	a	alma	do	
movimento	
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Dees	

Desempenha	o	papel	de	agentes	de	mudança	no	setor	social	ao:		
-	adotar	uma	missão	para	criar	e	manter	valor	social	(e	não	apenas	valor	
privado)		
-	reconhecer	e	buscar	obstinadamente	novas	oportunidades	para	servir	
essa	missão	
-	empenhar-se	em	um	processo	contínuo	de	inovação,	adaptação	e	
aprendizagem		
-	agir	com	ousadia	sem	se	limitar	pelos	recursos	que	estão	à	mão	
-	prestar	contas	com	transparência	às	clientelas	que	servem	e	em	relação	
aos	resultados	obtidos	

2000	
Thompson,	Alvy,	
&	Lees	

Pessoas	que	percebem	onde	há	uma	oportunidade	para	satisfazer	alguma	
necessidade	não	atendida	que	o	sistema	de	bem-estar	social	não	vai	ou	
não	pode	cumprir	e	que	reúnem	os	recursos	necessários	(geralmente	as	
pessoas,	muitas	vezes	voluntárias,	dinheiro	e	instalações)	e	os	usam	“para	
fazer	a	diferença”	

2001	

Canadian	Center	
for	Social	
Entrepreneurship	

Líderes	no	campo	da	mudança	social,	e	podem	estar	presentes	em	
organizações	do	setor	privado,	público	e	sem	fins	lucrativos.	Esses	
inovadores	sociais	combinam	um	espírito	empreendedor	com	a	
preocupação	do	social,	bem	como	a	sustentabilidade	econômica,	
reconhecendo	que	o	ponto	central	são	as	comunidades	como	um	fator	
crítico	para	a	sustentação	do	crescimento	econômico	e	do	
desenvolvimento	

Dees	 São	uma	espécie	no	gênero	dos	empreendedores,	com	uma	missão	social	

2002	 Hartigan	

Empreendedores	sociais	e	de	negócios	combinam	inovação,	desenvoltura	
e	oportunidade	para	encontrar	novas	formas	de	fazer	as	coisas.	
Adicionalmente,	empreendedores	sociais	são	comprometidos	a	aplicar	
princípios	de	negócios,	incluindo	transparência,	eficiência,	pesquisa	de	
mercado	e	avaliação	de	impacto,	para	resolver	problemas	sociais	

2004	

Bornstein	

São	pessoas	com	novas	ideias	para	enfrentar	grandes	problemas	que	são	
implacáveis	na	busca	de	suas	visões,	pessoas	que	simplesmente	não	
aceitam	um	“não”	como	resposta,	que	não	vão	desistir	até	que	tenham	
espalhado	suas	ideias	o	mais	longe	que	puderem.	São	os	heróis	dos	
tempos	modernos	

Oliveira	

Idealmente,	os	empreendedores	sociais	compartilham	as	seguintes	
características:	
•	Podem	ser	oriundos	ou	ligados	a	setores	lucrativos,	não	lucrativos	ou	
públicos	e	destacam-se	pela	criatividade,	determinação	e	foco	na	
inovação	social;	
•	São	visionários	com	sentido	prático,	cuja	motivação	é	a	melhoria	de	
vida	das	pessoas;	
•	Conciliam	o	pragmatismo	empresarial	com	habilidades	profissionais	e	
com	a	busca	de	benefícios	sociais;	
•	Combinam	risco	e	valor	com	critério	e	sabedoria;	
•	Desenvolvem	ideias,	procedimentos	e	serviços	para	resolver	problemas	
sociais;	
•	Buscam	promover	mudanças	sociais	de	longo	alcance	em	seus	campos	
de	atividade;	
•	Criam	parcerias	e	alianças	estratégicas	para	promover	transformações	
sociais	e	para	sustentar	a	iniciativa;	
•	Suas	iniciativas	buscam	emancipar	as	pessoas,	tornando-as	menos	
dependentes	do	governo	e	da	caridade	
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2006	 Grenier	
Pessoas	que	são	vistas	como	líderes	incisivos,	energéticos	e	inovadores	
que	fornecem	novas	ideias	para	resolver	problemas	sociais	intratáveis	e	
que	podem	transformar	sociedades	

2009	 Martin	
São	cada	vez	mais	vistos	como	os	novos	arquitetos	de	uma	realidade	
social	idealizada	

2011	 Ashoka	

Aponta	tendências	e	traz	soluções	inovadoras	para	problemas	sociais	e	
ambientais,	seja	por	enxergar	um	problema	que	ainda	não	é	reconhecido	
pela	sociedade	e/ou	por	vê-lo	por	meio	de	uma	perspectiva	diferenciada.	
Por	meio	da	sua	atuação,	ele	(a)	acelera	o	processo	de	mudanças	e	
inspira	outros	atores	a	se	engajarem	em	torno	de	uma	causa	comum	

		 Brouard	e	Larivet	

Quaisquer	pessoas	que	com	seu	espírito	empreendedor	e	personalidade	
irão	atuar	como	agentes	de	mudança	e	líderes	para	resolver	os	
problemas	sociais	por	meio	do	reconhecimento	de	novas	oportunidades	
e	encontrar	soluções	inovadoras.	Estão	preocupados	com	a	criação	de	
valor	social	mais	do	que	com	valor	financeiro.	O	conceito	de	
empreendedor	social	incorpora	o	conceito	de	empreendedorismo	social;	
já	a	empresa	social	pode	existir	independentemente	dos	outros	dois	
conceitos:	ela	pode	ser	criada	por	um	empreendedor	social,	mas	a	gestão	
pode	ser	feita	por	um	gestor,	que	não	necessariamente	é	um	
empreendedor	social	

2014	 Borzaga	&	Galera	

Unidade	focal	de	análise	do	empreendedorismo	social,	é	tipicamente	
descrito	como	um	indivíduo	heroico	que	constrói	soluções	inovadoras	
para	abordar	problemas	sociais	e	melhorar	a	vida	das	pessoas,	mas	que	
não	exclui	o	lucro	como	um	objetivo	a	ser	perseguido.	Em	outras	
palavras,	o	empreendedor	social	tem	um	duplo	ponto	de	partida	que	
equilibra	a	busca	do	lucro	com	o	objetivo	de	alcançar	benefícios	sociais	

2015	

Osberg	&	Martin	

Buscam	transformar	o	equilíbrio	ao	acrescentar	novos	atores	a	um	
sistema	existente.	Esses	atores	se	classificam	em	duas	categorias:	
clientes,	cujo	papel	é	deslocar	o	equilíbrio	de	poder;	e	o	governo,	cujo	
papel	é	alterar	a	economia	

Phillips	et	al.	

Como	agentes	de	mudança,	os	empreendedores	sociais	aproveitam	a	
inovação	em	um	nível	sistêmico	para	provocar	uma	mudança	no	
equilíbrio	social.	Acima	de	tudo,	a	preocupação	com	o	duplo	bottom-line	
motiva-os	a	buscar	desempenho	não	só	financeira	mas	também	
socialmente,	assim	como	muitas	empresas	com	fortes	missões	sociais	se	
esforçam	para	fazer.	A	visão	tradicional	de	empreendedorismo	social	
comumente	retrata	um	visionário	solitário	empenhando-se	a	todo	custo	
para	provocar	mudança	social,	em	oposição	com	a	visão	geral	de	
inovação	social,	na	qual	a	busca	por	um	objetivo	social	depende	de	uma	
ação	recíproca	coletiva	e	dinâmica	de	atores	que	estão	trabalhando	
juntos	para	alcançar	resultados	e	objetivos	sociais	

2016	 Ashoka	

Líderes	reconhecidos	por	suas	soluções	inovadoras	para	problemas	
sociais	e	por	seu	potencial	para	mudar	os	padrões	de	toda	a	sociedade.	
Eles	demonstram	compromisso	inigualável	com	novas	e	ousadas	ideias	e	
provam	que	compaixão,	criatividade	e	colaboração	são	tremendas	forças	
de	mudança	
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Schwab	
Foundation	

Um	empreendedor	social	é	um	líder	ou	visionário	pragmático	que:	
•	atinge	a	mudança	social	sistêmica,	sustentável	e	em	grande	escala,	por	
meio	de	uma	nova	invenção,	uma	abordagem	diferente,	uma	aplicação	
mais	rigorosa	das	tecnologias	ou	estratégias	conhecidas	ou	uma	
combinação	desses	
•	concentra-se	em	primeiro	lugar	na	criação	de	valor	social	e/ou	
ecológico	e	tenta	otimizar	a	criação	de	valor	financeiro	
•	inova	ao	encontrar	um	novo	produto,	um	novo	serviço	ou	uma	nova	
abordagem	para	um	problema	social	
•	continuamente	refina	e	adapta	sua	abordagem	em	resposta	a	feedback	
•	combina	as	características	representadas	por	Richard	Branson	e	Madre	
Teresa	

Nota:	elaborado	pelo	autor	com	base	em	Alter,	2007;	Ashoka,	2016;	J.	Austin,	2007;	Borzaga	&	Galera,	
2014;	 Bose,	 2012;	 Brouard	&	 Larivet,	 2011;	 Dees,	 1998;	 Defourny	&	 Nyssens,	 2012;	 Fischer,	 2010;	
Grenier,	2006;	Mair	&	Martí,	2006;	Oliveira,	2003;	Osberg	&	Martin,	2015;	Phillips	et	al.,	2015;	Silva,	
Moura,	&	Junqueira,	2015;	Schwab	Foundation,	2016;	Wei-Skillern	et	al.,	2007.	
	
	

No	tocante	ao	empreendimento	social,	um	elemento	que	o	fundamenta	entre	grande	parte	

dos	autores,	acadêmicos	ou	practitioners,	é	a	sustentabilidade	financeira	por	meio	da	geração	

de	 receita.	 A	 não	 distribuição	 de	 excedentes	 é	 outro	 ponto	 ressaltado,	 e	 nota-se	 grande	

variação	 de	 termos	 que	 o	 descrevem,	 como	 “negócios”	 (business),	 comumente	 usados	 por	

norte-americanos	e	ingleses,	e	“organizações”	ou	“iniciativas”,	entre	outros.	

	
Tabela	4.	Conceitualização	de	Empreendimento	Social		

EMPREENDEDIMENTO	SOCIAL	
ANO	 AUTOR	 CONCEITUALIZAÇÃO	OU	DESCRIÇÃO	

1994	 Dees	

Organizações	privadas	dedicadas	à	resolução	de	problemas	sociais,	
servindo	os	mais	desfavorecidos	e	fornecendo	bens	socialmente	
importantes	que	não	eram,	na	sua	opinião,	fornecidos	de	forma	adequada	
por	órgãos	públicos	ou	mercados	privados.	Essas	organizações	têm	
perseguido	metas	que	não	poderiam	ser	medidas	apenas	por	geração	de	
lucro,	penetração	no	mercado	ou	o	apoio	dos	eleitores	

1996	 REDF	

Uma	iniciativa	(venture)	geradora	de	receita	fundada	para	criar	
oportunidades	econômicas	para	indivíduos	com	muito	baixa	renda,	ao	
passo	que	operando	simultaneamente	com	base	na	referência	na	linha	de	
fundo	(bottom-line)	financeira	

Fim	
dos		
1990	

Social	
Enterprise	
Alliance	

Qualquer	negócio	com	geração	de	renda	ou	estratégia	tomada	por	uma	
sem	fins	lucrativos	para	gerar	receita	em	apoio	a	sua	missão	de	caridade	
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2004	 Haugh	&	Tracey	

É	um	negócio	que	comercializa	em	prol	de	uma	finalidade	social.	Eles	
combinam	inovação,	empreendedorismo	e	finalidade	social	e	procuram	ser	
financeiramente	sustentáveis	pela	geração	de	receitas	da	atividade	
comercial.	Sua	missão	social	prioriza	benefício	social	acima	do	lucro	
financeiro	e,	se	e	quando	um	excedente	é	obtido,	ele	é	usado	para	
promover	os	objetivos	sociais	do	grupo	beneficiário	ou	comunidade,	e	não	
distribuído	para	aqueles	com	uma	participação	de	controle	na	empresa	

2012	

Bose	

São	iniciativas,	programas	ou	organizações	criados	para	promover	
mudanças	sociais	através	de	projetos	ou	ações	que	têm	como	objetivo	
principal	a	geração	de	valor	social	para	um	dado	grupo	de	pessoas,	uma	
dada	comunidade	ou	um	dado	território,	mobilizando	diferentes	e	diversos	
atores	e	recursos	

Bugg-Levine,	
Kogut,	&	
Kulatilaka	

Uma	organização	empresarial	que	inova	para	solucionar	problemas.	A	
categoria	inclui	entidades	com	e	sem	fins	lucrativos	e	seu	retorno	mescla	
benefício	social	e	receita	financeira	

Comolli	&	
Etchart	

Usa	a	definição	da	NESsT	para	empreendimentos	de	impacto,	como	
negócios	que	resolvem	um	problema	social	crítico	de	uma	forma	
sustentável	

Fischer	&	
Comini	

Muitos	desses	empreendimentos	originaram	de	organizações	da	sociedade	
civil	cujo	desempenho	amadureceu	e	as	quais,	face	ao	desafio	de	assegurar	
sustentabilidade	e	independência	financeira,	criaram	meios	de	gerar	
receita	a	partir	de	serviços	que	prestam	e	os	bens	que	eles	podem	
produzir.	Outros	surgiram	a	partir	de	atividades	sociais	corporativas,	seja	
como	forma	de	progresso	dos	projetos	e	parcerias	que	caracterizaram	os	
programas	de	responsabilidade	corporativa,	seja	com	a	criação	ou	
recriação	de	novas	empresas,	com	o	objetivo	de	incorporar	segmentos	
sociais	que	eram,	até	aquele	momento,	excluídos	do	consumo	

2015	
Osberg	&	
Martin		

Um	híbrido	de	intervenção	governamental	e	puro	empreendedorismo	de	
negócios,	o	empreendimento	social	é	capaz	de	tratar	problemas	cujo	
âmbito	é	estreito	demais	para	instigar	o	ativismo	legislativo	ou	para	atrair	
capital	privado.	A	empreitada	também	tem	de	ser	financeiramente	
sustentável	

2016	

Governo	do	
Reino	Unido	

Negócio	com	objetivos	primariamente	sociais	cujos	excedentes	são	
principalmente	reinvestidos	para	tais	propósitos	no	negócio	ou	na	
comunidade,	em	vez	de	serem	direcionados	pela	necessidade	de	
maximizar	lucro	para	os	acionistas	e	proprietários	

Social	
Enterprise	
Coalition	

Negócios	que	mudam	o	mundo	para	melhor	

Virtue	Ventures	

Qualquer	iniciativa	de	negócios	criada	com	o	propósito	social	de	
mitigar/reduzir	um	problema	social	ou	uma	falha	de	mercado	e	gerar	valor	
social	operando	com	a	disciplina	financeira,	inovação	e	determinação	de	
um	negócio	do	setor	privado.	Empreendedor	social	é	o	indivíduo	e	
empreendimento	social	é	a	organização.	Portanto,	empreendimento	social	
é	uma	expressão	institucional	do	termo	empreendedor	social		

Nota:	elaborado	pelo	autor	com	base	em	Alter,	2007;	Ashoka,	2016;	J.	Austin,	2007;	Borzaga	&	Galera,	
2014;	 Bose,	 2012;	 Brouard	&	 Larivet,	 2011;	 Dees,	 1998;	 Defourny	&	 Nyssens,	 2012;	 Fischer,	 2010;	
Grenier,	2006;	Mair	&	Martí,	2006;	Oliveira,	2003;	Osberg	&	Martin,	2015;	Phillips	et	al.,	2015;	Silva,	
Moura,	&	Junqueira,	2015;	Schwab	Foundation,	2016;	Wei-Skillern	et	al.,	2007.	
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Em	uma	tentativa	de	correlacionar	alguns	dos	diferentes	conceitos,	Borzaga	e	Galera	(2014)	

apresentam	um	formato	com	duas	dinâmicas,	em	que	a	primeira	(empreendedorismo	social)	

deve	ser	marcada	como	uma	tendência	em	todos	os	tipos	de	empreendimento,	e	a	segunda	

deve	ser	considerada	como	a	institucionalização	de	uma	nova	tipologia	de	empreendimento	

social	(social	enterprise),	que	se	distingue	por	características	específicas	de	sua	criação.	“Esses	

dois	 caminhos	 de	 desenvolvimento	 estão	 claramente	 interligados;	 na	 verdade,	 a	 social	

enterprise	 é	 uma	 parte	 integrante	 da	 primeira	 dinâmica,	 que	 engloba	 todos	 os	 tipos	 de	

empreendimento”	(Borzaga	&	Galera,	2014,	p.	4).	

Já	Brouard	e	Larivet	(2011)	exploram	a	fronteira	conceitual	entre	empreendedorismo	social,	

empreendedor	 social	 e	 empreendimento	 social.	 Segundo	 os	 autores,	 o	 conceito	 de	

empreendedor	social	incorpora	o	conceito	de	empreendedorismo	social;	o	empreendimento	

social	(social	enterprise),	entretanto,	pode	na	visão	dos	autores	existir	independentemente	dos	

outros	dois	conceitos:	ele	pode	ser	criado	por	um	empreendedor	social,	mas	a	gestão	pode	ser	

feita	por	um	gestor,	que	não	necessariamente	é	um	empreendedor	social.	

O	 conceito	 de	 empreendedor	 social	 surge	 em	 resposta	 à	 inadequação	 de	 identidades	

existentes	e	estilos	de	vida	(Grenier,	2006).	Empreendedores	sociais	operam	no	limite	entre	o	

paradoxo	institucional	e	o	insucesso,	onde	há	uma	insatisfação	endêmica	com	a	forma	como	

as	 coisas	 são	 feitas,	 sendo	 que	 eles	 estão	 tentando	 mudar	 ou	 criar	 novas	 instituições	 ou	

práticas.	 “Mas	 isso	 também	 é	 consistente	 com	 o	 ativismo	 social	 histórico;	 o	 que	 faz	 o	

empreendedorismo	social	um	fenômeno	que	é	particularmente	relevante	para	a	globalização	

é	o	modo	com	o	qual	ele	conecta	e	medeia	entre	global	e	local”	(Grenier,	2006,	p.	132).		

Assim,	 elucida	 a	 autora,	 empreendedores	 sociais	 tendem	 a	 ser	 especialistas	 nos	 campos	 e	

contextos	 institucionais	 em	 que	 trabalham;	 também	 são	 muito	 comprometidos	 com	 a	

localização	geográfica	em	que	estão	baseados.	Não	são	pessoas	que	trocam	de	empregos	em	

intervalos	regulares,	mudando	de	país	e	causa,	em	busca	de	algo	mais	 interessante	ou	mais	

desafiador.	Mas,	 juntamente	 com	 esse	 engajamento	 focado	 com	 um	 lugar	 e	 tema,	muitos	

empreendedores	sociais	operam	no	nível	 internacional,	 captando	recursos	e	ampliando	sua	

causa.	 Eles	 podem	 ser	 considerados	 “cosmopolitas	 enraizados”,	 pessoas	 que	 estão	

profundamente	engajados	 com	um	 local,	mas	que	 são	 capazes	de	 conectar	 e	operar	 como	

parte	de	uma	classe	cosmopolita	emergente.	“Poucos	empreendedores	sociais	almejam	operar	
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no	nível	global	e	eles	dificilmente	são	convencidos	por	uma	abordagem	‘one	size	 fits	all’	de	

mudança	 social.	 Eles	 tendem	 a	 procurar	 inspirar	 outros	 a	 levar	 suas	 ideias	 e	 localizar	 seu	

trabalho,	como	foi	o	caso	de	Muhammad	Yunus	e	o	Grameen”	(Grenier,	2006,	p.	132).	

	
2.3.1	Um	contexto	desfavorável	favorece	o	empreendedorismo	social		

No	Brasil,	aponta	Fischer	(2010),	as	primeiras	publicações	sobre	o	empreendedorismo	social,	

na	década	de	1990,	restringiram-se	a	artigos	em	revistas,	nos	jornais,	na	internet	e	em	algumas	

publicações	 da	 Ashoka.	 “A	 partir	 dos	 anos	 2000,	 começam	 a	 surgir	 estudos	 com	 maior	

densidade	teórica,	que	procuravam	sistematizar	a	ocorrência	do	empreendedorismo	social	no	

país”	(p.	196).	Entre	os	autores	ressaltados	por	Fischer	(2010,	pp.	196-197)	estão:	

• Roure	 e	 Padua	 (2001)	 –	 propugnam	 no	 livro	 “Empreendedores	 Sociais	 em	 Ação”	 a	

necessidade	de	dotar	as	comunidades	de	capacidades	e	habilidades	empreendedoras	

(abrir	e	gerir	seus	próprios	negócios).	

• Melo	Neto	e	Fróes	(2002)	–	em	seu	livro	“Empreendedorismo	Social:	A	Transição	para	

a	Sociedade	Sustentável”,	avançam	para	o	conceito	de	sociedade	sustentável,	em	uma	

perspectiva	 de	 desenvolvimento	 comunitário	 multidimensional,	 para	 o	 qual	 o	

empreendedorismo	social	é	um	elemento	alavancador.	

• Oliveira	(2003;	2004)	–	em	sua	tese	de	doutorado,	explica	o	empreendedorismo	social	

como	um	processo	de	gestão	social,	uma	nova	tecnologia	social	e	um	indutor	da	auto-

organização	social.	

Destarte,	assim	como	no	caso	dos	movimentos	sociais,	que	tiveram	seu	ápice	como	objetos	de	

pesquisa	no	Brasil	nos	anos	1970,	ao	passo	que	sua	atuação	empírica	se	exponencia	na	década	

anterior	(Cardoso,	1987),	há	um	descompasso	temporal	no	movimento	do	empreendedorismo	

social.	Ainda	que	vivencie	uma	profusão	na	década	de	1990,	ele	desponta	na	academia	como	

fenômeno	 de	 pesquisa	 apenas	 nos	 anos	 2000.	 Para	 Rob	 Katz,	 coautor	 da	 publicação	 “The	

Pioneer	 Gap”,	 uma	 das	 explicações	 é	 que	 practitioners,	 por	 natureza,	 se	 movem	 mais	

rapidamente	do	que	os	acadêmicos.	“Eles	estão	construindo,	inventando	e	empurrando	limites.	

Acadêmicos	 não	 são	 incentivados	 da	 mesma	 maneira;	 suas	 instituições	 exigem	 rigor	 e	

conservadorismo”	(citado	por	Hand,	2016,	p.	5).	
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Tais	pesquisas	sobre	o	empreendedorismo	social,	sejam	elas	nacionais,	sejam	internacionais,	

refletem	portanto	um	cenário	idiossincrático	cujos	principais	marcos	parecem	encontrar	rara	

consonância	entre	practitioners	e	acadêmicos	(Alter,	2007;	Bose,	2012;	Fischer,	2008;	Fischer	

&	Comini,	2012a;		Naigeborin,	2013):	

• Diminuição	 dos	 financiamentos	 provenientes	 de	 agências	 de	 cooperação	 e	

desenvolvimento	internacionais	a	partir	do	fim	da	década	de	1980,	que	começaram	a	

direcionar	seus	recursos	para	financiar	programas	sociais	de	OSCs	em	outras	regiões,	

como	países	da	África	ou	do	Leste	Europeu,	cujos	problemas	sociais	tornaram-se	visíveis	

após	a	abertura	política	e	econômica	na	região.	

• Crise	do	Estado	de	bem-estar	social	(welfare	state)	e	consequente	redução	do	volume	

de	recursos	oferecidos	às	organizações	sociais.	

Como	 resultado,	 essa	 combinação	 de	 fatores	 gerou	 um	 cenário	 de	 escassez	 de	 fontes	 de	

recursos,	 o	 que	 forçou	 as	 organizações	 que	 atuavam	 no	 campo	 social	 a	 buscar	 novas	

alternativas	para	sua	sustentabilidade	financeira,	com	vistas	a	uma	tendência	que	surgia	nessa	

mesma	época:	a	entrada	do	setor	empresarial	no	campo	social.	As	forças	de	mercado,	assim,	

galvanizaram	 os	 fundadores	 dessas	 organizações	 a	 explorarem	 novas	 abordagens	 de	

financiamento,	 reconhecendo	 que	 a	 sobrevivência	 delas	 repousava	 sobre	 a	 capacidade	 de	

aumentar	ou	substituir	subsídios	por	outros	meios	(Alter,	2007;	Naigeborin,	2013).	

As	agências	de	desenvolvimento	em	regiões	como	a	América	Latina	apoiaram	essa	mudança.	.	
.	 .	 A	 NESsT,	 um	 ator	 pioneiro	 em	 empregar	 o	 empreendimento	 social	 como	 um	 meio	 de	
autofinanciamento,	 adaptou	 e	 replicou	 a	 abordagem	 venture	 philantropy	 para	 organizações	
comunitárias	e	ONGs	na	América	Latina	e	Europa	Oriental.	(Alter,	2007,	p.	6)	

Além	da	criação	de	empreendimentos	sociais	com	geração	própria	de	renda,	salienta	a	autora,	

as	estratégias	de	sustentabilidade	dessas	organizações	passam	a	incluir	o	cultivo	da	filantropia	

local,	 a	 comercialização	 de	 serviços	 sociais	 das	 OSCs	 (fee-for-service),	 o	 cultivo	 de	

responsabilidade	social	empresarial	local	e	a	alavancagem	financeira.	

Apesar	de	essa	abordagem	de	mobilização	de	recursos	ser	central	nas	discussões	acadêmicas	

sobre	o	“advento”	do	empreendedorismo	social	no	Brasil	e	no	mundo,	é	importante	ressaltar	

que	uma	série	de	outros	fatores	contextuais	influenciaram	sua	propagação,	entre	os	quais	o	

avanço	 do	 paradigma	 do	 desenvolvimento	 sustentável	 (Fischer	 &	 Comini,	 2012a)	 em	 nível	
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internacional	e,	no	caso	do	Brasil,	a	Constituição	de	1988,	que	é	marcada	pela	descentralização	

administrativa	e	o	incentivo	a	parcerias	com	organizações	da	sociedade	civil	(Aoqui	et	al.,	2013).	

Todos	 esses	 fatores,	 sem	 dúvida,	 estão	 atrelados	 inerentemente	 ao	 cenário	 econômico,	

político,	social	e	cultural	da	época.		

Nesse	contexto	dinâmico,	sumariza	Bose	(2012),	contemplando	iniciativas	e	organizações	de	

distintas	 naturezas	 e	 formatos,	 o	 empreendedorismo	 social	 parece	 emergir	 como	 um	

fenômeno	contemporâneo.	“[Ele]	congrega	experiências	que	vêm	se	multiplicando	há	algum	

tempo	em	várias	partes	do	mundo,	como	expressão	de	um	movimento	social	que	apresenta	

características	 sociológicas	 e	 políticas	 e	 propõe	 mudança	 da	 estrutura	 capitalista,	 não	

necessariamente	revolucionária,	mas	com	características	reformistas”	(p.	43).	

Por	conseguinte,	a	linguagem	do	empreendedorismo	social	parece	enquadrar-se	como	reflexo	

da	dominância	do	mercado	e	dos	negócios	na	sociedade,	a	despolitização	da	ação	social	e	o	

privilegiamento	da	lógica	de	negócios.	Isso	também	é	refletido	no	fato	de	que	muitos,	se	não	

todos,	 os	 centros	 e	 departamentos	 universitários	 de	 desenvolvimento	 focando	 o	

empreendedorismo	social	estão	alocados	em	escolas	de	negócios	(Grenier,	2006).	

Com	sua	ênfase	na	busca	de	soluções	e	na	inovação	social,	empreendimentos	sociais	reduzem	

as	 tradicionais	 fronteiras	 entre	 os	 setores	 privado,	 público	 e	 o	 terceiro	 setor	 e	 enfatizam	

modelos	 híbridos	 de	 atividades	 com	 e	 sem	 fins	 lucrativos.	 Promover	 a	 colaboração	 entre	

setores	é	 inerente	ao	empreendedorismo	social,	assim	como	o	desenvolvimento	de	novas	e	

por	vezes	radicais	abordagens	para	resolver	antigos	problemas	(Bose,	2012).		

A	inexistência	de	fronteiras	claras	e	a	premência	da	colaboração	entre	atores	distintos	fazem	
com	que	os	empreendimentos	sociais	se	lancem	para	horizontes	bem	mais	longínquos	do	que	
a	 filantropia	 ou	 a	 responsabilidade	 social.	 .	 .	 .	 Deste	 modo,	 as	 iniciativas	 empreendedoras	
descartam	definitivamente	 os	 conceitos	 de	 assistencialismo	 e	 dependência,	 inserindo	 os	 de	
emancipação	e	cidadania.	Não	se	trata	apenas	de	modernização	terminológica,	mas	de	uma	
mudança	radical	nos	valores	que	sustentam	a	atuação	social.	Pois	não	basta	prover	benesses;	é	
preciso	equalizar	as	condições	sociais	no	que	concerne	à	 liberdade	pessoal	que,	na	visão	de	
Amartya	 Sen	 (2000),	 é	 o	 fator	 condicionante	 para	 a	 existência	 de	 qualquer	 processo	 de	
desenvolvimento	(Bose,	2012,	pp.	44–45).	
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2.4	Na	esteira	do	desenvolvimento	sustentável:	responsabilidade	social,	alianças	intersetoriais	

e	teorias	organizacionais	contemporâneas	

Na	perspectiva	do	desenvolvimento	internacional	(Grenier,	2006)	e,	mais	especificamente,	do	

desenvolvimento	sustentável	(Fischer	&	Comini,	2012a;	Sachs,	2004;	Stiglitz,	Sen,	&	Fitoussi,	

2009),	 o	 movimento	 do	 empreendedorismo	 social	 e	 seu	 paradigma	 metodológico	 guarda	

relação	direta	e	essencial	com	a	emergência	e	a	subsequente	propagação	em	todo	o	mundo	da	

responsabilidade	 social	 empresarial	 ou	 corporativa	 (RSE	 ou	 RSC,	 respectivamente)	 e	 seus	

desdobramentos	(Alter,	2007).	

Esse	vínculo	ganha	corpo	em	um	contexto	em	que	quatro	tendências	emergem	nas	últimas	

décadas	do	século	20,	robustecendo	a	“sociedade	das	parcerias”:	“A	queda	do	comunismo	e	

das	economias	de	Estado,	a	expansão	do	capitalismo	global,	o	papel	diminuído	do	governo	e	o	

status	enfraquecido	[financeiramente]	do	setor	civil”	(Googins	&	Rochlin,	2000,	p.	129).	

É	uma	visão	integradora	que	está	acima	de	fundamentos	político-ideológicos	de	qualquer	teor,	
porque	se	fundamenta	em	duas	constatações	irrecorríveis	e	intercorrentes:	a	primeira,	de	que	
as	 necessidades	 e	 as	 carências	 das	 populações	 em	 situação	 de	 exclusão	 ampliam-se	 e	
aprofundam-se	 com	 tal	 intensidade	 e	 velocidade	 que	 superam,	 em	 muito,	 qualquer	
possibilidade	de	atendimento	vindo,	exclusivamente,	da	atuação	dos	órgãos	governamentais	
ou	das	organizações	da	sociedade	civil.	(Fischer,	2002b,	p.	29)	

O	movimento	por	uma	atuação	mais	social	das	empresas,	todavia,	não	é	novo.	Desde	o	século	

17	percebem-se	ações	filantrópicas	das	corporações.	No	entanto,	a	forma	da	atuação	social,	

bem	como	a	visão	de	como	essa	atuação	deveria	ser	realizada,	mudou	muito.	Nos	idos	de	1600,	

ocorriam	doações	 de	 donos	 de	 empresas	 para	 ações	 sociais,	 sem	 vínculo	 com	os	 negócios	

propriamente	ditos.	Em	um	grande	salto	histórico,	somente	nos	anos	1960	as	empresas	norte-

americanas	começaram	a	criar	fundações	que	destinavam	até	5%	do	faturamento	para	causas	

sociais,	ainda	sem	vínculo	com	o	negócio	principal	(Barki	&	Aguiar,	2013).	

Desde	então,	corporações	de	diversos	portes	passaram	a	se	engajar	em	atividades	variadas	de	

benefício	social,	tais	como	doações	a	fundo	perdido,	envolvimento	comunitário,	estruturação	

de	programas	de	voluntariado	com	seus	colaboradores	e	patrocínios,	como	meios	de	melhorar	

sua	imagem	pública,	a	satisfação	dos	empregados,	as	vendas	e	a	lealdade	dos	consumidores	

(Alter,	 2007).	 “A	 RSC	 não	 é	 classificada	 em	 si	 como	empreendedorismo	 social,	 porém	 suas	
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atividades	 filantrópicas	 podem	 apoiar	 empreendimentos	 sociais,	 causando	 impacto	 social	

positivo	ou	contribuindo	significativamente	para	o	bem	comum”	(Alter,	2007,	p.	20).	

No	Brasil,	os	indícios	dessas	mudanças	podem	ser	encontrados	na	virada	das	décadas	de	1980	

para	 90,	 quando	 as	 empresas	 começam	 a	 se	 diferenciar	 por	 estabelecerem	 políticas	 de	

preservação	 ambiental	 e	 renovação	 dos	 recursos	 naturais	 e	 por	 criarem	 serviços	 de	

atendimento	ao	cliente,	impactados	pelo	Código	Brasileiro	de	Defesa	do	Consumidor,	de	1990,	

rememoram	Fischer	e	Machado	(2002).	“A	sensibilização	com	os	problemas	de	exclusão	social	

e	as	iniciativas	de	apoiar	ações	voltadas	para	a	redução	dos	déficits	sociais	começam	a	surgir	

um	pouco	mais	tarde,	a	partir	da	segunda	metade	dos	anos	1990”	(p.	26).		

Em	1987,	surge	o	Pensamento	Nacional	de	Bases	Empresariais	(PNBE),	um	“grupo	de	jovens	

líderes	empresariais	paulistas	que	decidiu	criar	um	movimento	que	exprimisse	os	anseios	das	

bases	da	iniciativa	privada	no	Brasil	moderno”	(PNBE,	2016).	

Nesse	contexto	mutante,	ocorre	o	resgate	do	conceito	e	da	prática	da	responsabilidade	social,	

perdidos	 ao	 longo	de	décadas.	No	Brasil,	 ele	 aparece	 com	muita	 evidência	 sob	 a	 forma	da	

responsabilidade	social	corporativa,	associado	a	iniciativas	empresariais	de	intervenção	social,	

ou	de	apoio	a	projetos	e	entidades	voltados	à	ação	social	(Fischer,	Fedato,	&	Souza,	2004):		

Esse	ressurgimento	no	contexto	de	economias	caracterizadas	pela	forte	presença	da	exclusão	
social,	 como	 elemento	 restritivo	 do	 desenvolvimento	 sustentado,	 requer	 uma	 reflexão	
aprofundada	 sobre	 a	 própria	 definição	 do	 conceito.	 É	 preciso	 esclarecer	 quais	 tipos	 de	
atividades	configuram	o	que	se	pode	chamar	de	atuação	social	de	empresas.	Neste	aspecto,	
pode-se	dizer	que	tanto	a	prática	quanto	a	teoria	navegam	em	terreno	pantanoso.	(p.	7)	

Para	as	autoras,	o	termo	“parceria”	adquiriu	grande	popularidade	principalmente	em	razão	do	

sucesso	das	propostas	do	Comunidade	Solidária,	programa	do	governo	federal	criado	em	1995	

que	 disseminou	 o	 conceito	 e	 estimulou	 a	 aproximação	 de	 empresários	 e	 lideranças	

comunitárias	na	solução	de	problemas	sociais	locais.	

Os	anos	1990,	aliás,	podem	ser	considerados	um	divisor	de	águas	nesse	sentido.	Todo	esse	

processo,	 simultâneo	 ao	 debate	 internacional	 sobre	 a	 relativa	 incapacidade	 do	 Estado	 de	

atender	a	todas	as	demandas	sociais,	foi	acompanhado	por	um	movimento	de	aproximação	e	

criação	 de	 novos	 modelos	 de	 parceria	 –	 não	 sem	 embates,	 importante	 ressaltar	 –	 entre	

sociedade	civil	e	empresariado,	época	em	que	são	criadas	as	três	entidades	de	representação	
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empresarial	mais	influentes	no	país	na	temática	socioambiental:	o	Gife	(Grupo	de	Institutos,	

Fundações	e	Empresas	-	1995),	o	Cebds	(Centro	Empresarial	Brasileiro	para	o	Desenvolvimento	

Sustentável	-	1997)	e	o	Instituto	Ethos	de	Empresas	e	Responsabilidade	Social,	em	1998	(Aoqui	

et	al.,	2013;	Naigeborin,	2013).		

Influenciadas	 pelas	 novas	 tendências,	 as	 empresas,	 em	 um	 primeiro	 momento,	 buscaram	

financiar,	 de	 forma	 pontual,	 causas	 e	 instituições	 da	 sociedade	 civil	 com	 as	 quais	 se	

identificassem.	À	medida	que	 foram	ganhando	experiência,	algumas	optaram	por	criar	 suas	

próprias	associações,	as	 fundações	e	 institutos,	visando	tornar	seu	 investimento	social	mais	

estruturado	e	atuar	de	forma	mais	estratégica	(Naigeborin,	2013).	

As	leis	de	incentivo	por	meio	de	renúncia	fiscal,	que	nada	mais	são	do	que	um	mecanismo	em	

que	parte	do	imposto	devido	pelas	empresas	ao	governo	é	transferida	a	projetos	socioculturais,	

vieram	 nessa	 esteira	 e	 até	 hoje	marcam	 a	 relação	 elementar	 de	 patrocínio	 de	 empresas	 a	

empreendimentos	socioambientais.	As	contribuições	via	Fumcad	(Fundo	Municipal	dos	Direitos	

da	Criança	e	do	Adolescente),	por	exemplo,	têm	por	base	uma	lei	de	1990.	Já	a	hoje	controversa	

Lei	Federal	de	Incentivo	à	Cultura,	conhecida	também	por	Lei	Rouanet,	data	de	1991.	Poucas	

são	as	empresas	que	fazem	uso	das	leis	de	incentivo	para	apoiar	com	recursos	financeiros	os	

projetos	 socioambientais.	Muito	mais	 raras	 são	as	que	abrem	mão	desse	mecanismo	ao	 se	

tornar	parceira	de	uma	organização	da	sociedade	civil	(Aoqui	et	al.,	2013).		

Pressionadas	 pelo	 mercado	 competitivo	 global,	 pelo	 aumento	 de	 consciência	 crítica	 dos	

consumidores	(Soffiati,	Aoqui	&	Hamza,	2015;	Rodrigues,	Soffiati,	Aoqui	&	Marinho,	2016)	e,	

talvez	 em	menor	 grau,	 pela	 internalização	 genuína	 da	 relevância	 de	 sua	 responsabilidade,	

despontam	 nesse	 período	 empresas	 dispostas	 a	 trabalhar	 de	 forma	 cooperativa	 com	 os	

empreendedores	sociais,	ainda	que	à	mercê	dos	humores	da	economia	internacional.	

Na	visão	de	diversos	pesquisadores,	sejam	quais	forem	as	razões	que	levaram	corporações	e	

OSCs	a	se	juntarem	nesse	tipo	de	parcerias	e	alianças	intersetoriais,	fato	é	que	agora	o	diálogo	

não	 é	 apenas	 possível,	 mas	 essencial	 para	 o	 desenvolvimento	 sustentável	 (Brugmann	 &	

Prahalad,	2007;	Comini,	2011;	Fischer,	2002a,	2006;	Fischer	&	Comini,	2012a;	Fischer	et	al.,	

2004;	Kanter,	2008;	Millar,	Choi,	&	Chen,	2004;	Moura	et	al.,	2015;	Porter	&	Kramer,	2011).		
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Guay,	Doh	e	Sinclair	(2004),	por	exemplo,	argumentam	que	há	uma	presença	e	relevância	cada	

vez	maior	das	OSCs	no	âmbito	dos	projetos	de	responsabilidade	social	ou	investimento	social	

privado	das	empresas.	Brugmann	e	Prahalad	 (2007)	anunciam	em	 tom	de	alvíssaras:	 “Após	

décadas	 de	 desconfiança	mútua,	 corporações	 e	 ONGs	 estão	 colaborando	 para	 combater	 a	

pobreza	ao	redor	do	mundo.	Sua	arma?	Negócios	locais	inovadores	como	grupos	autogeridos	

de	poupança	e	empréstimos	e	empreendimentos	de	construção”	(p.	1).	

A	afirmação	é	corroborada	no	Brasil	pelo	Censo	Gife	(2012),	segundo	o	qual	90%	das	fundações	

e	institutos	de	empresas	repassam	recursos	para	ONGs	quando	atuam	como	financiadoras.	

Surgem	 assim	 novas	 abordagens	 como	 o	 marketing	 relacionado	 à	 causa	 (MRC),	 bem	

exemplificado	 na	 linha	 Havaianas	 Ipê,	 em	 que	 parte	 do	 lucro	 da	 venda	 das	 sandálias	 é	

transferido	da	Alpargatas	diretamente	para	o	 Instituto	de	Pesquisas	Ecológicas,	organização	

ambientalista	que	por	sua	vez	compôs	um	fundo	de	reserva	até	então	impensável.		

É	também	a	partir	dos	anos	1990	que	empresários	brasileiros	passam	a	participar	ativamente	

de	 conselhos	 consultivos	 dos	 empreendimentos	 socioambientais,	 em	 um	 movimento	 de	

apropriação	 de	modelos	 de	 governança	 típicos	 das	 grandes	 corporações.	 Além	 de	 orientar	

estrategicamente	o	empreendedor	social	em	sua	atuação,	os	conselheiros	abrem	portas	de	seu	

networking	para	outros	patrocinadores.	Um	benchmark	dessa	relação	se	dá	no	Graacc	(Grupo	

de	Apoio	ao	Adolescente	e	à	Criança	com	Câncer),	que	conta	com	empresários	e	executivos	de	

alto	 escalão	 em	 seus	 três	 conselhos:	 fiscal,	 consultivo	 e	 de	 administração.	 Sem	 ser	 mera	

coincidência,	o	hospital	apresenta	mais	de	120	parceiros,	inclusive	apoiadores	não	financeiros	

(Graacc,	 2016):	 os	 trabalhos	 pro	 bono	 são	 outro	 desdobramento	 desse	 novo	 contexto,	

notadamente	em	consultorias	diversas,	como	publicitária,	jurídica	e	de	gestão	estratégica.	

Esse	cada	vez	mais	notabilizado	relacionamento,	contudo,	também	vem	na	esteira	de	agudas	

críticas.	 Roberts	 (2003),	 por	 exemplo,	 apresenta	 um	 quadro	 teórico	 para	 diferenciar	 mera	

imagem	 de	 substância,	 envolvendo	 quatro	 versões	 de	 RSC:	 (i)	 dominação	 por	 pressões	

financeiras,	(ii)	forma	de	relações	públicas	com	o	intuito	de	permitir	o	“business	as	usual”,	(iii)	

adoção	de	novas	formas	de	mensuração	e	incentivos	para	motivar	atenção	a	impactos	éticos,	

sociais	e	ambientais	e	 (iv)	diálogo	por	toda	a	estrutura	corporativa	com	os	mais	vulneráveis	

sobre	os	efeitos	da	conduta	corporativa.	“Muitas	companhias	ainda	tão	somente	gesticulam	

com	a	RSC	e,	em	outro	extremo,	fazem	greenwashing”	(Phillips	et	al.,	2015,	p.	430).	
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Na	literatura	internacional,	tal	dinamismo	se	refletiu	em	um	aumento	acentuado	do	número	

de	artigos	acadêmicos	sobre	as	relações	entre	corporações	e	OSCs	durante	os	últimos	dez	anos	

(Laasonen	et	al.,	2012,	citado	por	Harangozó	&	Zilahy,	2015).	Segundo	Selsky	e	Parker	(2005),	

há	três	categorias	amplas	de	pesquisa	quando	o	assunto	é	alianças:	

• Plataforma	de	dependência	de	recursos	–	literatura	que	explora	a	natureza,	evolução	e	

conceitualização	das	parcerias	e	alianças	da	perspectiva	das	necessidades	ou	resolução	

de	problemas	organizacionais.		

• Plataforma	 de	 questões	 sociais	 –	 literatura	 que	 explora	 a	 natureza	 e	 evolução	 das	

questões	sociais	em	gestão.	

• Plataforma	do	setor	societal	–	literatura	geralmente	fora	dos	estudos	organizacionais,	

trata	das	fronteiras	cada	vez	mais	indefinidas	entre	os	setores	ou	esferas.	

Os	 mesmos	 autores	 apontam	 três	 cenários,	 que	 alcunham	 de	 integração,	 aculturação	 e	

separação,	 para	 as	 parcerias	 estabelecidas	 (Parker	 &	 Selsky,	 2004).	 O	 modelo	 guarda	

similaridades	com	o	proposto	por	Austin	(2000),	que	define	um	continuum	de	três	estágios	das	

alianças	estratégicas	entre	empresas	e	OSCs:	filantrópico,	transacional	e	integrativo.	

Fischer	 (2006)	 reitera	 que,	 em	 todos	 esses	 casos,	 os	 termos	 marketing	 social,	 cidadania	

empresarial,	responsabilidade	social	e	responsabilidade	corporativa	são	empregados	de	forma	

indistinta.	 Ação	 social	 e	 investimento	 social	 privado,	 salienta,	 são	 denominações	 mais	

modernas,	que	procuram	distinguir-se	de	filantropia	empresarial,	conceito	associado	às	noções	

de	caridade	e	assistencialismo,	já	obsoletas	e	inadequadas.	Já	Agüero	(2006)	assinala	que	“o	

Brasil	tem	o	conjunto	de	instituições	e	as	práticas	mais	avançadas	de	RSE	na	região”	(p.	110).	

É	 ilustrativo	 acompanhar	 a	 evolução	 dos	 nomes	 e	 objetivos	 dados	 ao	 ato	 de	 doação	
empresarial:	da	 ‘filantropia’	à	 ‘responsabilidade’	e	desta	ao	 ‘investimento	social’,	 foi	 ficando	
cada	 vez	 mais	 central	 às	 empresas	 responsáveis	 a	 discussão	 dos	 temas	 da	 rentabilidade	
(mercantil	e	social)	em	sua	discussão	interna,	pois	a	atuação	social	tornou-se	o	que	se	chama,	
na	linguagem	do	mercado,	‘um	diferencial	de	competitividade’.	(Paoli,	2002,	p.	395)	

Em	consonância	com	essa	análise	de	Paoli,	surgem	já	no	século	21	teorias	organizacionais	que	

visam	 a	 esse	 diferencial	 de	 competitividade	 –	 em	 geral	 propostas	 como	 “descobertas”	 e	

tomadas	por	muitos	como	“evolução”	pelas	quais	as	organizações	e	companhias	podem	seguir	

suas	 agendas	 de	 responsabilidade	 social	 (Phillips	 et	 al.,	 2015).	 As	 duas	 mais	 relevantes	 e	

propagadas	são	as	teorias	da	base	da	pirâmide	e	de	valor	compartilhado.	
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O	interesse	na	“base	da	pirâmide”	foi	catalisado	por	artigo	escrito	em	2002	por	dois	professores	

da	Universidade	de	Michigan,	C.K.	 Prahalad	e	 Stuart	Hart,	 intitulado	 “A	 fortuna	na	base	da	

pirâmide”,	segundo	o	qual	mercados	de	baixa	renda	apresentam	uma	oportunidade	pródiga	

para	as	empresas	mais	ricas	do	mundo	buscarem	suas	fortunas	e	trazerem	ao	mesmo	tempo	

prosperidade	aos	pobres	(Prahalad	&	Hart,	2012).		

Na	 esteira	 dessa	 proposição,	 um	 número	 crescente	 de	 corporações	 multinacionais	 vem	

reconhecendo	tal	oportunidade	e	lançando	iniciativas	nos	chamados	mercados	BoP,	entre	as	

quais	 estão	 CEMEX,	 Coca-Cola,	 Danone,	 Dow	 Chemical,	 DuPont,	 Hewlett-Packard,	 Intel,	

Johnson	&	Johnson,	Nike,	Procter	&	Gamble,	S.C.	Johnson,	Tetra	Pak	e	Unilever	(Alter,	2007).	

Na	última	década,	apontam	Moura	et	al.	(2015),	a	estratégia	da	base	da	pirâmide	tornou-se	um	

tópico	de	discussão	na	literatura,	recebendo	melhorias	bem	como	fortes	críticas	de	diferentes	

autores.	Entre	os	que	se	posicionaram	criticamente,	Karnani	(2007)	questiona	as	oportunidades	

de	lucro	para	as	empresas	ao	almejarem	estratos	de	baixa	renda	e	sugere	que	a	real	fortuna	na	

base	da	pirâmide	está	“em	investir	na	melhoria	das	habilidades	e	produtividade	dos	pobres	e	

para	criar	mais	oportunidades	de	emprego	para	eles”	(p.	109).	

Simanis	 e	 Hart	 (2008,	 citados	 em	 Moura	 et	 al.,	 2015)	 apresentaram	 em	 contrapartida	 o	

chamado	BoP	2.0,	em	que	os	autores	propõem	maior	empoderamento	da	base	da	pirâmide	

por	meio	de	diálogo	e	participação	mais	horizontalizada	na	governança	dos	negócios	sociais.	

Outra	 “solução”	 apresentada,	 desta	 vez	 por	 Porter	 e	 Kramer	 (2011),	 é	 o	 princípio	 do	 valor	

compartilhado,	que	envolve	criar	valor	econômico	por	meio	de	políticas	e	práticas	operacionais	

de	modo	que	também	gere	valor	para	a	sociedade,	abordando	suas	necessidades	e	desafios.	

Valor	compartilhado	não	é	responsabilidade	social,	 filantropia	nem	mesmo	sustentabilidade,	
mas	 uma	 nova	 forma	 de	 alcançar	 sucesso	 econômico.	 [Será	 preciso	 aprender]	 a	 colaborar	
através	 das	 fronteiras	 com	 /	 sem	 fins	 lucrativos.	 .	 .	 .	 À	medida	 que	os	 governos	 e	 as	ONGs	
começam	a	pensar	mais	em	termos	de	valor,	seus	 interesses	em	colaborar	com	os	negócios	
inevitavelmente	crescerá.	(Porter	&	Kramer,	2011,	pp.	4–6)			

Dessa	forma,	os	autores	defendem	derrubar	a	tradicional	divisão	entre	a	responsabilidade	dos	

negócios	e	as	de	governos	ou	da	sociedade	civil.	“Da	perspectiva	da	sociedade,	não	importa	

qual	tipo	de	organização	cria	o	valor”	(p.	12).	
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Retratado	como	uma	“nova	concepção	do	capitalismo”	capaz	de	“causar	uma	nova	onda	de	

crescimento	global”	(Porter	&	Kramer,	2011,	p.	65),	o	conceito	vem	sendo	adotado	por	diversas	

das	maiores	corporações	mundiais,	sendo	a	Nestlé	um	de	seus	expoentes.	

Em	 uma	 revisão	 do	 conceito,	 contudo,	 Dembek,	 Singh	 e	 Bhakoo	 (2015)	 apontam	 que	 a	

expressão	“valor	compartilhado”	espalhou-se	na	linguagem	de	múltiplas	disciplinas,	ainda	que	

sua	conceitualização	seja	vaga	e	apresente	discrepâncias	entre	definição	e	operacionalização.	

Para	os	autores,	trata-se	mais	de	uma	palavra	da	moda	do	que	de	um	conceito	substantivo	em	

si,	que	se	confunde	com	muitos	outros	e	que	carrega	pouco	embasamento	empírico.		

No	mesmo	ano	em	que	apresentou	o	modelo	de	valor	compartilhado,	Kramer	publicou	outro	

artigo	 em	que	 focaliza	 o	 impacto	 coletivo,	 ou	 seja,	 o	 compromisso	de	um	grupo	de	 atores	

importantes	de	diferentes	setores	com	uma	agenda	comum,	a	fim	de	resolver	um	problema	

social	 específico.	 A	 estratégia	 se	 baseia	 no	 pressuposto	 de	 que	 “mudanças	 sociais	 de	 larga	

escala	 se	 dão	 no	 âmbito	 da	 coordenação	 intersetorial	 em	 vez	 de	 intervenções	 isoladas	 de	

organizações	individuais”	(Kania	&	Kramer,	2011,	p.	36).	

Por	fim,	refletindo	uma	fronteira	intersetorial	cada	vez	mais	nebulosa	no	que	tange	as	questões	

socioambientais,	 o	 cenário	 também	 se	mostrou	 propício	 ao	 surgimento	 de	 outro	 conceito	

advindo	do	setor	privado	tradicional	com	fins	lucrativos:	o	intraempreendedorismo	social	(do	

inglês	social	intrapreneurship).		

De	forma	bastante	semelhante	ao	que	ocorreu	com	o	binômio	empreendedor-empreendedor	

social,	 o	 conceito	 de	 intraempreendedorismo	 social	 deriva	 do	 de	 intraempreendedorismo.								

As	 origens	 do	 conceito	 remontam	 a	 um	 artigo	 de	 Norman	 Macrae	 –	 “A	 Revolução	

Empreendedora	 que	 Está	 por	 Vir”	 –	 publicado	 em	 1976	 pela	 revista	 The	 Economist.	 Sua	

proposta	 era	 encorajar	 a	 inovação	 dentro	 das	 organizações,	 como	 centros	 competitivos	 e	

lucrativos.	 Anos	 mais	 tarde,	 Gifford	 Pinchot	 publicou	 um	 livro	 sobre	 o	 tema	 e	 a	 palavra	

intraempreendedor	foi	incluída	no	American	Heritage	Dictionary,	resume	Spitzeck	(2010).		

Alguns	desses	profissionais	que	se	destacam	por	sua	atuação	em	questões	sociais	internas	e	

externas	à	organização	passaram	a	ser	conhecidos	recentemente	como	intraempreendedores	

sociais	 –	 eventualmente	 chamados	 de	 empreendedores	 sociais	 corporativos.	 Em	 uma	

publicação	 que	 se	 tornou	 referência	 no	 tema,	 a	 SustainAbility	 define	 o	 intraempreendedor	
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social	 como	 “alguém	 que	 trabalha	 dentro	 de	 grandes	 corporações	 ou	 organizações	 para	

desenvolver	e	promover	soluções	práticas	para	os	desafios	sociais	e	ambientais	cujo	progresso	

está	 paralisado	 por	 deficiências	 do	 mercado”	 (p.	 4).	 Outros	 elementos	 definidores	 são	 a	

“aplicação	dos	princípios	de	empreendedorismo	social	dentro	de	uma	grande	organização”	e	a	

mentalidade	e	abordagem	de	“insider-outsider”	(SustainAbility,	2008).		

Intraempreendedores	 sociais	 e	 empreendedores	 sociais	 se	 assemelham	em	vários	 aspectos	

importantes,	 aponta	 o	 relatório	 da	 SustainAbility.	 Ambos	 prosperam	 em	 risco	 e	 incerteza.	

Facilmente	se	adaptam	às	novas	circunstâncias	–	e	regularmente	analisam	o	horizonte	para	

encontrar	novas	maneiras	de	resolver	desafios	da	sociedade.	Acima	de	tudo,	são	inovadores.	

Ainda	 em	 curso,	 todas	 essas	 abordagens	 organizacionais	 para	 questões	 sociais	 apresentam	

impacto	direto	nas	iniciativas	de	empreendedorismo	social,	não	somente	em	suas	estratégias	

de	sustentabilidade	mas	também	na	complexidade	crescente	das	relações	intersetoriais.	Essa	

aproximação	com	o	setor	empresarial	influenciou	significativamente	os	modelos	de	gestão	e	

administração	das	organizações	da	sociedade	civil	e	inseriram	a	visão	de	mercado	na	lógica	de	

atuação	de	parte	do	terceiro	setor.	A	busca	por	sustentabilidade	financeira	e	profissionalização	

–	 características	 do	 setor	 privado	 –	 marcam	 uma	 nova	 fase	 no	 setor	 e	 influenciam	

definitivamente	muitas	das	mudanças	que	ocorreram	nos	últimos	15	anos	(Aoqui	et	al.,	2013).	

O	presente	estudo	insere-se	nesse	contexto	de	parcerias	entre	organizações	de	setores	antes	

apartados	 (as	 realizadoras	 do	 Prêmio	 relatado),	 de	 um	 lado,	 e	 na	 busca	 por	 diferenciais	

competitivos	dos	empreendimentos	sociais	(os	candidatos	inscritos	à	premiação),	do	outro.		

	

2.	5	Modelos	organizacionais:	hibridismo	e	negócios	sociais		

Na	 esteira	 das	 alianças	 intersetoriais	 e	 de	 um	 ambiente	 cada	 vez	 mais	 complexo	 e	

multifacetado,	sobretudo	a	partir	dos	anos	2000	(Fischer,	2013),	começa	a	despontar	uma	nova	

geração	de	empreendedores	sociais,	com	forte	senso	prático	e	foco	em	resultados.	

Como	 desdobramento	 desse	 contexto,	 a	 aproximação	 de	 modelos	 organizacionais	 antes	

irreconciliáveis	–	entre	empresas	privadas	e	organizações	da	sociedade	civil	–	aumenta	a	ponto	

de,	em	alguns	casos,	se	fundirem	nos	chamados	modelos	híbridos.		
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Porter	e	Kramer	(2011)	ressaltam	a	indefinição	da	fronteira	entre	organizações	com	e	sem	fins	

lucrativos	 como	 um	 dos	 fortes	 sinais	 de	 que	 a	 criação	 de	 valor	 compartilhado	 é	 possível.														

“O	conceito	de	valor	compartilhado	é	uma	linha	entre	ambas	[as	organizações].	Novos	tipos	de	

empreendimento	híbrido	estão	rapidamente	aparecendo”	(p.	7).	

Alter	(2007)	classifica	as	organizações	híbridas	em	um	espectro	separado	por	dois	grupos	em	

que	o	elemento	de	diferenciação	é	o	propósito.	Assim,	o	lucro	e	o	retorno	para	os	acionistas	

são	o	propósito	primário	dos	negócios	socialmente	responsáveis	e	as	corporações	que	praticam	

responsabilidade	social;	para	os	empreendimentos	sociais	e	as	OSCs	com	atividades	de	geração	

de	 renda,	 é	 o	 impacto	 social	 que	 caracteriza	 seu	 propósito	 central.	 “Ambas	 elaboram	

estratégias	de	criação	de	valor	social	e	financeira	para	alcançar	sustentabilidade.	OSCs	integram	

métodos	comerciais	para	fomentarem	seu	propósito	social	e	empresas	incorporam	programas	

sociais	para	alcançar	seus	objetivos	de	geração	de	lucro”	(Alter,	2007,	p.	18).	

Em	consonância	com	Alter,	porém	a	partir	de	outra	perspectiva,	Phillips	et	al.	(2015)	apontam	

que	a	inovação	social	ocorre	em	várias	formas	organizacionais,	de	empresas	com	fins	lucrativos	

que	muitas	vezes	criam	valor	social	por	meio	de	seus	programas	de	RSE	a	organizações	de	dupla	

missão	que	formam	os	novos	modelos	híbridos	(Anderson	&	Dees,	2006).		

Por	exemplo,	as	Community	 Interest	Companies,	 criadas	no	Reino	Unido	em	2005;	as	 Low-

Profit	Limited	Liability	Companies	(L3C),	estrutura	legal	adotada	pela	primeira	vez	em	2008	no	

Estado	de	Vermont	(EUA);	as	Benefit	Corporations,	um	tipo	de	entidade	corporativa	com	fins	

lucrativos	nos	Estados	Unidos	que	passa	a	ser	registrada	em	2010,	no	Estado	de	Maryland;	e	as	

Società	 Benefit,	 modelo	 italiano	 das	 B	 Corps	 norte-americanas	 aprovado	 em	 2015.	

“Empreendedores	 sociais	 operam	 dentro	 de	 tal	 contínuo	 (Chell,	 2007).	 Adotando	 uma	

abordagem	 de	 negócios,	 eles	 focam	 na	 melhoria	 dos	 resultados	 sociais	 para	 determinada	

comunidade	ou	grupo	de	interessados”	(Phillips	et	al.,	2015,	p.	430).	

Nesse	 espectro	 de	 organizações	 híbridas,	 pode-se	 afirmar	 que	 um	 dos	 principais	

representantes	são	os	negócios	sociais,	também	conhecidos	como	negócios	de	impacto	social.										

Seu	formato	pode	variar	ao	longo	desse	contínuo	de	organizações	híbridas:	em	um	extremo,	

são	iniciativas	de	mercado	estruturadas	por	OSCs	e,	no	outro,	iniciativas	de	mercado	dentro	de	

uma	empresa	multinacional	que	almejam	o	segmento	de	baixa	renda	(Moura	et	al.,	2015):		
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Por	 causa	disso,	Haigh	e	Hoffman	 (2012,	2014),	Battilana	e	Dorado	 (2010)	e	Batillana	e	 Lee	
(2014)	escrevem	sobre	as	‘organizações	híbridas’	ao	discutirem	a	natureza,	as	perspectivas	e	os	
impactos	 gerados	 por	 diferentes	 tipos	 de	 iniciativa	 e	 organização	motivados	 por	 temáticas	
sociais	e	ambientais	e	situadas	entre	a	sociedade	civil,	o	mercado	e	o	Estado	(p.	446).		

É	importante	ressaltar	que	a	origem	dos	negócios	sociais	não	é	atual,	tendo	como	expoente	

Muhammad	 Yunus,	 criador	 há	 quatro	 décadas	 do	 banco	 de	 microcrédito	 Grameen,	 em	

Bangladesh,	em	1976	(Alter,	2007).	No	entanto,	esses	empreendimentos	despontaram	a	partir	

da	virada	do	século,	com	a	criação	de	entidades	e	redes	de	fomento	a	negócios	sociais,	como	

a	NESsT	(1997),	a	Ande	(Aspen	Network	of	Development	Entrepreneurs,	2009)	e	o	Yunus	Social	

Business	 (2011),	 no	 contexto	 internacional,	 e	 a	Artemisia,	 em	2004,	 no	Brasil	 (Ande,	 2016;	

Artemisia,	2016;	NESsT,	2016;	Yunus	Social	Business,	2016).	O	próprio	Yunus	gerou	extensa	

publicidade	com	a	sua	nomeação	para	o	prêmio	Nobel	da	Paz,	em	2006	(Grenier,	2006).		

Os	negócios	sociais	representam,	porém,	uma	parcela	ínfima	do	total	de	empresas	privadas,	a	

despeito	de	seu	potencial	de	crescimento,	e	 seus	 resultados	demorarão	a	ser	vislumbrados	

devido	a	sua	reduzida	distância	histórica.	Em	coletânea	que	reúne	de	artigos	de	acadêmicos	e	

practitioners	do	setor	no	Brasil,	Barki	et	al.	(2013)	concluem	que	esse	tipo	de	empreendimento	

social	exige	um	novo	formato:	

Modelos	de	negócios	tradicionais	não	devem	ser	replicados	se	eles	incluem	apenas	a	dimensão	
social.	Empresas	sociais	devem	pensar	e	agir	de	forma	diferente.	Parcerias	entre	sociedade	civil	
e	empresas	privadas	são	uma	nova	realidade,	e	cocriação	se	torna	extremamente	importante	
como	estratégia	para	se	tornar	mais	relevante	localmente.	(p.	63)	

Conceitualmente,	 os	 negócios	 sociais	 também	 carecem	 de	 precisão	 e	 apresentam	 diversas	

nomenclaturas	 correlatas,	 tais	 como	 empresas	 sociais,	 negócios	 inclusivos,	 negócios	 de	

impacto	(social)	e	empreendimentos	sociais	–	nesse	caso,	como	um	dos	tipos	organizacionais	

representantes	do	empreendedorismo	social,	abrindo	margem	a	mais	ambiguidades.		

A	maioria	dos	pesquisadores,	entretanto,	assente	em	um	ponto:	essencialmente,	esse	modelo	

organizacional	 combina	criação	de	valor	 social	 com	sustentabilidade	 financeira	por	meio	da	

geração	 de	 receitas	 (Comini	 et	 al.,	 2012;	 Fischer,	 2014;	 Karnani,	 2007;	Moura	 et	 al.,	 2015;	

Reficco	&	Vernis,	2010a;	Silva	et	al.,	2015;	Young,	2008).	“Há	um	conceito	central	que	pode	ser	

apreendido	 da	 seguinte	 forma:	 é	 uma	 atividade	 destinada	 a	 abordar	 objetivos	 sociais	 pela	

operação	de	organizações	privadas	no	mercado”	(Young,	2009,	p.	23).		
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.	.	.	negócios	sociais	propriamente	ditos	são	negócios	que	visam	rentabilidade	de	mercado,	mas	
equacionam	 essa	 rentabilidade	 para	 garantir	 o	 atendimento	 de	 uma	 finalidade	 social,	 para	
garantir	 que	 a	 finalidade	 social	 não	 seja	 sobrepujada	 pela	 noção	 de	 lucratividade.	 E,	 mais	
recentemente,	 surgiu	 a	 terminologia	 de	 negócios	 chamados	 socioambientais,	 aqueles	 que	
estão	 integrando	 finalidades	 sociais	 e	 finalidades	 ambientais,	 também	 com	 essa	 visão	mais	
‘mercadocêntrica’.	(Fischer,	2013,	p.	285)	

Também	 para	 a	 Social	 Enterprise	 Knowledge	Network	 (SEKN),	 rede	 formada	 por	 parte	 das	

principais	escolas	de	administração	da	América	Latina,	os	negócios	sociais	se	definem	como	

“organizações	que	causam	mudança	social	por	meio	de	mecanismos	de	mercado”	(Comini	et	

al.,	2012),	podendo	assumir	vários	formatos.	

Na	 impossibilidade	 de	 precisar	 conceitualmente	 os	 negócios	 sociais,	 Moura	 et	 al.	 (2015)	

apresentam	um	contínuo	para	sua	tipologia,	reforçando	tal	bipolaridade:	em	um	extremo,	a	

ênfase	 se	 dá	 no	 mercado	 e,	 em	 outro,	 na	 lógica	 social,	 segundo	 dimensões	 como	 oferta,	

intencionalidade,	impacto,	clientes,	papel	da	população	de	baixa	renda,	escalabilidade,	mão	de	

obra,	formato	legal	e	envolvimento	da	comunidade	no	processo	de	decisão.	

A	despeito	de	tal	abrangência,	pesquisadores	do	campo	têm	proposto	alguns	enquadramentos	

teóricos.	Yunus	et	al.	(2015)	ressaltam	a	importância	de	se	diferenciarem	negócios	sociais,	com	

enfoque	genuinamente	no	impacto	social,	de	negócios	de	baixo	custo,	que	se	posicionam	na	

polaridade	lucrativa	de	mercado,	segundo	os	modelos	apresentados.		

Já	 Celli	&	González	 (2010)	 afirmam	que	 as	 diferenças	 entre	 negócios	 tradicionais,	 negócios	

inclusivos	e	iniciativas	inclusivas	de	mercado	resumem-se	a	duas	dimensões-chave:	custo	de	

oportunidade	e	 impacto	social.	No	caso	dos	negócios	 inclusivos,	apresentam	 impacto	social	

transformador	para	grupos	de	baixa	renda	e	os	retornos	econômicos	para	a	empresa	superam	

o	custo	de	oportunidade	do	capital	aportado	pelos	investidores.	Já	os	negócios	tradicionais	se	

diferenciam	 na	 forma	 como	 criam	 valor	 social:	 ampliação	 de	 possibilidades	 de	 consumo,	

criação	de	emprego	e	estímulo	à	produção,	mas	não	necessariamente	para	pessoas	de	baixa	

renda.	Por	fim,	iniciativas	inclusivas	de	mercado	também	geram	um	impacto	transformador	na	

qualidade	de	vida	dos	mais	pobres,	porém	seu	retorno	é	inferior	ao	custo	de	oportunidade	de	

capital	dos	investidores,	o	que	significa	que	não	são	rentáveis.			

Independentemente	das	altercações	e	heterogeneidades	que	marcam	esse	nascente	campo	

de	pesquisa,	 aponta	Yunus	 (2010),	o	negócio	 social	 pode	 ser	 considerado	um	novo	 tipo	de	
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empreendimento	porque	não	busca	a	maximização	de	lucro	e,	tampouco,	depende	de	doações	

filantrópicas.	Seu	objetivo	é	 resolver	um	problema	social	utilizando	 forma	de	organização	e	

métodos	de	gestão	que	são	próprias	dos	negócios	de	mercado.	

	

2.6	Tendências	contemporâneas	em	empreendedorismo	social	

2.6.1	Gestão	“profissional”	de	mercado		

Dentro	da	perspectiva	de	que	o	movimento	do	empreendedorismo	social	é	causa	e	sobretudo	

consequência	do	contexto	com	que	interatua	historicamente,	um	dos	pontos	de	convergência	

em	termos	conceituais	–	ainda	que	visto	com	ressalvas	por	alguns	pesquisadores,	sobretudo	

de	 correntes	 não	 alinhadas	 à	 norte-americana	 e/ou	 com	 abordagens	 sociológicas	 –	 é	 o	

aprimoramento	das	organizações	sem	fins	de	lucro	que	o	compõem	no	que	tange	a	gestão	e	a	

profissionalização	 de	 seus	 processos	 administrativos	 (Anderson	 &	 Dees,	 2006;	 Bose,	 2012;	

Dees,	1998b;	Fischer,	2013;	Rosolen,	Tiscoski,	&	Comini,	2013;	Wei-Skillern	et	al.,	2007).		

No	caso	brasileiro,	isso	significa	inicialmente	maior	consistência	institucional	e	competências	

organizacionais	para	as	organizações	da	sociedade	civil,	principais	propulsoras	do	movimento	

–	ainda	que	não	sejam	suas	representantes	exclusivas.	Percebidas	como	instituições	legítimas	

para	estabelecer	uma	aliança	de	colaboração	com	o	Estado	e	com	empresas	dispostas	a	realizar	

algum	investimento	social,	“essas	entidades	assumem	status	mais	elevado	e	devem	estar	bem	

capacitadas,	em	termos	técnicos,	administrativos	e	gerenciais,	para	desempenhar	seu	papel	na	

realização	dos	resultados	que	inspiraram	a	parceria”	(Fischer,	2002a,	p.	36).	

Trata-se,	na	realidade,	de	um	desafio,	sobretudo	para	“empreendimentos	sociais	que	operam	

na	América	Latina	e	ainda	são	geridos	de	forma	amadora”,	com	traços	próximos	aos	da	gestão	

de	 empresas	 familiares,	 como	 centralização	 de	 atribuições,	 responsabilidades	 e	 processo	

decisório,	informalidade	administrativa	e	carência	de	planejamento	(Bose,	2012,	p.	66).		

Assim,	 aponta	 a	 autora,	 a	 necessidade	 de	 implementar	 processos	 sistematizados	 e	

profissionalizar	 a	 gestão	 torna-se	premissa	 importante	 em	empreendimentos	que	precisam	

crescer.	O	que	se	vê,	na	prática,	é	uma	corrida	em	que	os	poucos	que	chegam	à	frente	tendem	

a	 obter	mais	 recursos,	 uma	 vez	 que	 os	 processos	 de	 gestão	 equiparados	 aos	 de	mercado	

tornam-se	vantagem	competitiva	e	moeda	de	troca.	
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Eficiência,	 dinamismo,	 inovatividade,	 alto	 desempenho	 e	 sustentabilidade	 econômica	 são	

virtudes	 comumente	 associadas	 ao	 empreendedorismo	 comercial	 absorvidas	 pelo	

empreendedorismo	social	(Wei-Skillern	et	al.,	2007).	Esses	elementos,	concluem	os	autores	–	

que	 representam	 a	 escola	 norte-americana	 –,	 determinam	 melhor	 aproveitamento	 dos	

recursos,	aumentam	a	eficácia	por	meio	de	parcerias	criativas,	elevam	as	expectativas	para	o	

desempenho	e	accountability	e,	finalmente,	geram	impacto	social	mais	sustentável.	

Os	 modelos	 operacionais	 dos	 empreendimentos	 sociais	 são	 assim	 personalizados	 para	

acomodar	a	realidade	do	mercado,	as	capacidades	organizacionais	e	as	necessidades	sociais,	

de	modo	que,	semelhantemente	ao	setor	privado,	planos	de	negócios	e	outras	ferramentas	de	

pesquisa	de	mercado	são	usados	para	analisar	fatores	internos	(competências	básicas,	pontos	

fracos,	 necessidades	 de	 clientes	 etc.)	 e	 externos	 (ambientes	 legais	 e	 regulamentares,	

mercados,	demanda,	acesso	ao	capital).	De	acordo	com	Alter	(2007),	o	empreendedor	social	

aplica	ferramentas,	construtos	e	práticas	de	desenvolvimento	organizacional	do	setor	privado	

a	 fim	de	 fortalecer	 as	 organizações	 sem	 fins	 lucrativos	 nas	 áreas:	 operacional,	 financeiro	 e	

gestão	de	marketing;	recursos	humanos,	liderança	e	governança;	mensuração	de	resultados	e	

prestação	de	contas;	e	tomada	de	decisões,	planejamento	estratégico	e	comunicação.	

O	desempenho	das	[organizações]	sem	fins	lucrativos	é	melhorado	por	meio	do	fortalecimento	
da	capacidade	organizacional	para	realizar	a	missão	e	gerar	renda.	Processos	de	planejamento,	
ferramentas	de	gestão	e	instrumentos	de	mensuração,	essenciais	em	empresas,	muitas	vezes	
são	 ausentes	 em	 organizações	 sem	 fins	 lucrativos,	 mas	 caracterizam	 e	 se	 integram	 ao	
empreendedorismo	social.	(Alter,	2007,	p.	89)	

Faz-se	relevante	ponderar,	contudo,	que	essa	aproximação	com	o	paradigma	de	mercado	não	

significa	obscurecer	 idiossincrasias	 inerentes	a	diferentes	tipos	organizacionais	–	com	e	sem	

fins	lucrativos.		Golini,	Kalchschmidt,	&	Landoni	(2015),	ao	estudarem	e	compararem	a	gestão	

de	 projetos	 de	 ambos	 os	 modelos,	 apontam	 a	 existência	 de	 diferenças	 nas	 ferramentas	

adotadas.	 “Pelos	 nossos	 dados,	 o	 quadro	 lógico	 é	 um	 dos	 instrumentos	mais	 amplamente	

utilizados	[pelas	OSCs],	enquanto	em	guias	padronizados	de	gestão	de	projetos,	como	o	PMBOK	

[comumente	adotados	por	empresas	privadas],	ele	nem	sequer	é	mencionado”	(p.	657).	

Outro	indicativo	desse	movimento	de	profissionalização	são	as	chamadas	B	Corporations	ou	

Empresas	B,	como	são	conhecidas	no	Brasil.	Lançado	nos	EUA	em	2007,	o	movimento	chegou	

ao	país	em	2013	com	o	propósito	de	certificar	organizações	com	operações	que	aliam	objetivos	
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sociais	e	econômicos	em	resposta	à	crescente	busca	por	um	capitalismo	mais	consciente	e	a	

criação	de	valor	compartilhado.	Ele	vem	ganhando	força	e	atraindo	organizações	em	diversos	

países,	pois	representa	um	movimento	que	pretende	transformar	a	maneira	de	fazer	negócios,	

com	 impacto	 direto	 no	 campo	 do	 empreendedorismo	 social,	 ainda	 que	 a	 falta	 de	

distanciamento	histórico	não	permita	prever	o	curso	que	será	tomado.	No	início	de	2014,	eram	

967	empresas	B,	de	32	países.	(Fidelhoc,	Comini,	&	Rodrigues,	2014;	Rodrigues,	Comini,	Fischer,	

Dujardin,	&	dos	Santos,	2015;	Sabeti,	2011).	

	
2.6.2	Mensuração	de	impacto	

Sincronicamente	a	esse	processo	de	profissionalização	da	gestão	seguindo	como	referência	o	

setor	 privado	 com	 fins	 lucrativos,	 observa-se	 a	 partir	 da	 primeira	 década	 do	 século	 21	 um	

acentuado	enfoque	na	mensuração	de	resultados	obtidos	pelo	empreendimento	social.	

Acadêmicos	e	practitioners	passam	a	estudar	métodos	de	medição	e	tentam	justificar	desafios	

e	 contradições	 de	 transformar	 algo	 intrinsecamente	 subjetivo	 em	 objetivo,	 mensurável,	

tangível	(Alter,	2007;	Barki	et	al.,	2013;	Dees,	1998b;	Moura	et	al.,	2015;	Trivedi,	2010).	

Para	Alter	 (2007),	“em	relação	à	mensuração,	empreendimentos	sociais	enfrentam	desafios	

tanto	 de	 empresas	 com	 fins	 lucrativos	 quanto	 de	 organizações	 sem	 fins	 de	 lucro”	 (p.	 86).															

A	dificuldade	em	medir	a	criação	de	valor	social	é	algo	que	lhe	é	inerente,	aponta	Dees	(1998b):		

Qual	a	quantidade	de	valor	social	que	é	criado	ao	reduzir	a	poluição	em	determinado	curso	de	
água,	por	salvar	uma	espécie	de	coruja	ou	por	proporcionar	companhia	aos	mais	 idosos?	Os	
cálculos	não	são	apenas	difíceis,	são	também	discutíveis.	Mesmo	quando	se	conseguem	medir	
os	progressos,	é	frequente	ser	difícil	atribuí-los	a	uma	intervenção	específica.	(p.	4)	

Outro	desafio	é	distinguir	resultados	de	curto	prazo	do	impacto	em	si,	o	qual	demanda	observar	

em	longo	prazo.	A	própria	definição	de	valor	social	é	uma	dificuldade	(Moura	et	al.,	2015).	

	
Tabela	5.	Desafios	de	mensuração	em	modelos	híbridos		
		 Empresas	 Empreendimentos	sociais	

híbridos	
OSCs	

O	que	
mensuram	

O	processo	de	conversão	de	
investimentos	em	receitas	

<<					AMBOS					>>	 Seu	impacto	na	sociedade	

Foco	 Em	resultados	 Em	ações	
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Objetivo	 Saber	se	o	que	estão	
fazendo	é	feito	do	jeito	certo	

Saber	se	estão	fazendo	a	
coisa	certa	

Orientação	 Por	processos	 Pelo	resultado	(outcome)	

Nota:	adaptado	pelo	autor	com	base	em	Alter	(2007,	p.	86)	
	

Esforços	 consideráveis	 têm	 sido	 empreendidos	 nos	 últimos	 anos	 por	 atores	 diversos	 da	

sociedade	 civil,	 corporações	 globais	 e	 organizações	 internacionais	 a	 fim	 de	 se	 criarem	

ferramentas	para	analisar,	avaliar,	padronizar	e	apoiar	os	empreendimentos	sociais,	de	modo	

a	superar	o	desafio	da	mensuração.		

Dentre	esses	atores,	Moura	et	al.	(2015)	destacam	a	Global	Impact	Invesment	Network	(GIIN),	

um	grupo	de	investidores	de	negócios	sociais	criado	para	troca	de	experiências	e	definição	de	

padrões	que,	em	2009,	propôs	uma	forma	padronizada	de	medir	e	relatar	impactos	sociais	e	

ambientais	 de	 negócios	 sociais,	 chamada	 Impact	 Reporting	 and	 Investment	 Standard	 (Iris).								

Em	2010,	com	a	finalidade	de	criar	agências	de	rating	externas	para	monitorar	esse	tipo	de	

investimento,	foi	lançado	o	Global	Impact	Investing	Reporting	Standards	(GIIRS)	(Cabral	et	al.,	

2014;	Comini,	2011;	Kiyama	et	al.,	2014).	

Bem	antes	de	o	GIIRS	surgir,	em	meados	de	1990,	a	REDF	 (então	denominada	The	Roberts	

Foundation	Enterprise	 Fund),	um	 fundo	 filantrópico	 sediado	em	São	Francisco,	nos	Estados	

Unidos,	 começou	 a	 aplicar	 os	 princípios	 do	 capitalismo	 de	 risco	 à	 filantropia	 (venture	

philantropy)	 para	 arquitetar	 suas	 abordagens	 de	 financiamento	 e	 suporte	 técnico	 a	

empreendimentos	 sociais,	 bem	 como	 para	 começar	 a	 medir	 as	 taxas	 de	 retorno	 sobre	 o	

impacto	social	obtidas	por	 investidores.	Desenvolveu,	assim,	os	sistemas	de	mensuração	de	

impacto	social	OASIS	(Ongoing	Assessment	of	Social	Impacts),	em	1999,	e	SROI	(Social	Return	

on	Investment),	em	2000	(Alter,	2007;	Twersky,	2002).		

O	desafio	segue	atual.	De	acordo	com	o	estudo	Panorama	do	Setor	de	Investimento	de	Impacto	

na	 América	 Latina	 (Ande,	 Lavca,	 &	 LGTIV,	 2016a),	 89%	 dos	 investidores	 hoje	mensuram	 o	

impacto	ambiental	e	social,	apesar	de	muitos	ainda	enfrentarem	dificuldades	para	encontrar	

métodos	de	avaliação	adequados.	Isso	indica	um	aumento	da	preocupação	com	a	mensuração	

de	impacto,	em	comparação	com	75%	que	declararam	ter	dificuldades	na	medição	do	impacto	

para	o	mesmo	estudo,	dois	anos	antes.		
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2.6.3	Investimento	de	impacto	

Existe,	 assim,	 uma	 correlação	 histórica	 entre	 aspectos	 marcantes	 do	 movimento	 do	

empreendedorismo	social,	como	profissionalização	da	gestão	e	mensuração	de	desempenho,	

e	 o	 crescimento	 de	 mecanismos	 de	 financiamento	 também	 inspirados,	 adaptados	 ou	

simplesmente	 importados	 do	 paradigma	 capitalista	 de	 investimento,	 sob	 forte	 viés	

estadunidense.	Tais	elementos	interatuam	em	um	ciclo	de	retroalimentação	e	dependência.	

“[Investidores	sociais]	são	movidos	por	modelos	orientados	para	o	resultado	e	pressionam	por	

métricas	de	desempenho	 sofisticadas	que	 lhes	permitam	compreender	 se	os	 investimentos	

estão	se	pagando	em	termos	de	viabilidade	financeira	e	retorno	social”	(Alter,	2007,	p.	83).	

Internacionalmente,	aponta	a	pesquisadora,	os	denominados	investidores	de	impacto	(venture	

philantropists	 ou	 philanthropreneurs)	 representam	 em	 grande	 parte	 uma	 nova	 geração	 de	

filantropos	globais	que	acumularam	riqueza	a	partir	de	oportunidades	surgidas	sobretudo	com	

as	 novas	 tecnologias.	 São	 jovens	 bilionários	 criadores	 de	 startups	 que	 passaram	 a	 atuar	

socialmente	sob	o	viés	do	modelo	de	venture	capital	que	os	enriqueceu:	alto	engajamento	do	

financiador,	financiamento	plurianual,	análise	de	risco-retorno	e	gestão	de	riscos,	estratégias	

de	saída,	capacitação	da	instituição	financiada	e	resultados	de	desempenho	mensuráveis.		

Pierre	Omidyar	(fundador	do	eBay),	Gib	Myer	(Mayfield	Fund),	Larry	Page	e	Sergei	Brin	(Google),	
Jeff	Skoll	(primeiro	presidente	do	eBay),	Bill	Gates	(Microsoft),	Steve	Case	(America	Online)	e	
Klaus	Schwab	(World	Economic	Forum)	são	exemplos	de	inovadores	líderes	empresariais	que	
estão	focando	suas	doações	no	empreendedorismo	social.	(Alter,	2007,	p.	9)	

Inseridas	 nesse	 contexto,	 surgem	 formas	 de	 financiamento	 como	 o	 social	 venture	 capital,	

capital	de	risco	para	investimentos	de	impacto	que	avalia	também	o	retorno	socioambiental	

dos	empreendimentos.	Além	da	REDF,	a	The	Robin	Hood	Foundation,	fundada	em	1988	em	

Nova	York,	é	considerada	pioneira	no	campo	do	venture	philantropy.		

No	entanto,	o	modelo	não	se	popularizou	até	fins	dos	anos	1990,	quando	começam	a	surgir	

fundos	como	o	Venture	Philanthropy	Partners	(de	2000),	Acumen	(2001),	Omidyar	Network	

(2004),	todos	nos	Estados	Unidos,	e	LGT	Venture	Philantropy8	(2007),	de	Liechtenstein,	os	dois	

últimos	com	atuação	direta	no	Brasil	(Acumen,	2016;	LGTVP,	2015;	Omidyar	Network,	2016).		

																																																													
8	Em	2016,	mudou	de	nome	para	LGT	Impact	Ventures,	em	uma	discreta	porém	sugestiva	alteração	na	forma	
de	atuar	
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Em	termos	nacionais,	o	movimento	do	chamado	investimento	de	impacto	é	liderado	por	fundos	

que	 começam	a	 ser	 criados	 há	menos	 de	 uma	década,	 casos	 da	 Sitawi	 (2008),	 Vox	 Capital	

(2009),	Kaeté	Investimentos	(2011),	Mov	Investimentos	–	uma	spin-off	da	Pragma	Patrimônio	

(2012),	 e,	 mais	 recentemente,	 bemtevi	 (2015)	 (Bemtevi,	 2016;	 Cunha,	 2012;	 Kaeté	

Investimentos,	2016;	Mov	Investimentos,	2016;	Sitawi,	2016;	Vox	Capital,	2016).		

A	 maioria	 deles	 financia	 empreendimentos	 sociais	 pela	 combinação	 de	 uma	 variedade	 de	

instrumentos	financeiros,	como	doações	a	fundo	perdido,	dívidas,	empréstimos,	social	bonds,	

soft	loans	e	equity,	a	depender	da	maturidade	e	reputação	da	organização,	além	da	estrutura	

legal	e	disponibilidade	de	fundos	(Alter,	2007;	Cabral	et	al.,	2014).	Fazem	parte	de	um	campo	

que	começa	a	ser	marcado	amplamente	como	o	de	finanças	sociais	(ICE,	2016).	

No	 Brasil,	 é	 grande	 a	 euforia	 desse	 modelo	 ainda	 não	 completamente	 validado	 de	

financiamento.	Nos	últimos	dez	anos,	observa-se	rápido	crescimento	não	apenas	no	número	

de	 atores	 envolvidos	 com	 investimento	 de	 impacto	mas	 também	na	 quantidade	 de	 capital	

captado	 e	 investido,	 no	 número	 de	 transações	 e	 na	 projeção	 de	 acordos,	 além	 de	 maior	

coordenação	entre	os	atores	e	uma	força	de	trabalho	mais	profissional	no	setor.	É	o	que	indica	

o	principal	estudo	sobre	o	tema	feito	no	país,	o	Mapa	do	Setor	de	Investimento	de	Impacto	no	

Brasil	(Ande,	2014),	posteriormente	atualizado	no	relatório	Panorama	do	Setor	de	Investimento	

de	Impacto	na	América	Latina	(Ande,	Lavca,	&	LGTIV,	2016b).		

Entre	os	resultados	obtidos	pelo	levantamento	de	2016,	registra-se	que	aproximadamente	80%	

dos	participantes	da	pesquisa	 fizeram	seu	primeiro	 investimento	depois	de	2007,	quando	o	

termo	“investimento	de	impacto”	foi	cunhado,	com	14	a	15	novos	entrantes	a	cada	dois	anos.	

Empresas	que	investem	exclusivamente	no	Brasil	administram	US$	186	milhões	em	2016,	US$	

11	milhões	a	mais	do	que	em	2014.	O	número	de	investidores	de	impacto	ativos	aumentou	de	

22	para	29.	Esse	crescimento,	porém,	se	deu	a	uma	taxa	menor	do	que	a	esperada	no	último	

biênio.	Casos	consolidados	de	sucesso,	outrossim,	ainda	são	raros	e	um	desafio	a	ser	superado.	

Em	termos	acadêmicos,	trata-se	de	um	campo	nascente	–	e	ainda	mais	incipiente	do	que	o	do	

próprio	 empreendedorismo	 social.	 Entretanto,	 pode-se	 afirmar	 que	 é	 uma	 tendência	 de	

pesquisa,	identificada	em	um	mapeamento	da	produção	científica	nacional	e	internacional	dos	

últimos	 15	 anos	 sobre	 empreendedorismo	 social	 e	 negócios	 sociais	 realizada	 por	 Rosolen,	
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Tiscoski,	&	Comini	 (2013).	As	autoras	constataram	que	o	tema	 investimento	de	 impacto	 faz	

parte	da	terminologia	contemporânea	nas	discussões	acadêmicas,	tanto	no	país	quanto	fora.	

	

2.6.4	Novas	gerações	empreendedoras	e	novos	movimentos	sociais	

Sob	a	perspectiva	comportamental,	para	além	do	contexto	interno	(gestão	e	mensuração)	ou	

externo	(ambiente	de	investimento)	aos	empreendimentos	sociais,	identifica-se	uma	tendência	

que	vem	ganhando	contorno	recentemente:	a	atuação	de	uma	nova	geração	empreendedora	

com	características	idiossincráticas,	ainda	que	não	incondicionais	nem	irrestritas.		

Segundo	Bose	(2012),	muitos	jovens	que	concluem	o	nível	universitário	e	ingressam	no	mundo	

do	 empreendedorismo	 social	 em	 tempos	 atuais	 atribuem	 muito	 sentido	 à	 utilização	 de	

mecanismos	de	mercado	como	uma	forma	legítima	de	promoção	do	desenvolvimento	social	

ou	ambiental.	Essa	nova	geração	tem	formação	híbrida,	assimila	mais	facilmente	a	mentalidade	

negocial	e	tem	menos	aversão	ao	setor	corporativo.	Mas	também	é	composta	por	quem	busca	

associar	 idealismo	 a	 estabilidade	 financeira	 e	 plano	 de	 carreira.	 São	 empreendedores	 com	

facilidade	para	trabalhar	em	conjunto	e	compartilhar	ideias,	conclui	a	pesquisadora.			

.	.	.	seja	qual	for	o	tipo	de	empreendimento	social,	há	uma	tendência	de	que	ele	se	concretize	
em	 organizações	 enxutas,	 capazes	 de	 articular	 outras	 organizações	 para	 trazer	 inovação.															
O	crescente	uso	da	tecnologia,	da	inovação	e	do	trabalho	cooperativo	também	são	tendências	
observadas	em	empreendimentos	que	se	destacam	no	Brasil,	assim	como	em	outras	partes	do	
mundo,	e	devem	impactar	a	forma	como	estas	organizações	operam	e	geram	valor	social.	(p.68)	

Essa	geração	desperta	uma	forma	diferenciada	de	engajamento	em	temas	de	cidadania,	ora	

representando,	ora	tangenciando	o	movimento	do	empreendedorismo	social,	que	vem	sendo	

alcunhada	por	pensadores	e	pesquisadores	 como	“novos	movimentos	 sociais”	ou	 “ativismo	

cívico”,	entre	outras	denominações	(Biekart	&	Fowler,	2012,	2013;	Castells,	2012;	Secco,	2013).	

Na	visão	de	Biekart	&	Fowler	(2012),	por	exemplo,	a	adoção	de	uma	“perspectiva	de	agência	

cívica	 sobre	 a	 mudança”	 pode	 superar	 a	 visão	 excludente	 e	 a	 análise	 dos	 processos	

sociopolíticos	que	dependem	de	um	conceito	de	“setor”	da	sociedade	(civil)	ou	uma	limitada	

visão	 de	 cidadão.	 Tais	 processos,	 argumentam,	 não	 podem	 ser	 adequadamente	 explicados	

através	das	justificativas	tradicionais	de	organizações	formais	da	sociedade	civil	e	ação	coletiva,	

que	veem	a	mudança	civil	como	provocada	por	esforços	de	associações	comunitárias,	grupos,	

sindicatos	e	movimentos	de	massa,	normalmente	mobilizados	por	uma	liderança	carismática.	
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“.	.	.	Os	atos	assertivos	de	rebelião	e	de	protesto	em	2011	não	podem	ser	atribuídos	à	eficácia	

das	 ONGs.	 Tais	 abordagens	 centradas	 no	 ator	 tolhem	 a	 capacidade	 de	 se	 apreciarem	 os	

complexos	processos	que	ocorrem	em	uma	ordem	mundial	globalizada”	(p.181).	

As	 ondas	 de	 ativismo	 cívico	 que	 vêm	 se	 desdobrando	 desde	 o	 fim	de	 2010	 refletem	esses	

processos.	Nas	grandes	cidades	do	mundo,	ruas	e	praças	foram	tomadas	por	cidadãos	auto-

organizados	 que	 exigem	 direitos	 políticos	 e	 sociais.	 As	 imagens	 de	 protesto	 foram	

televisionadas,	 baixadas	 e	 rapidamente	distribuídas	 –	 aparentemente	 com	diversos	 locais	 e	

tipos	de	ativismo	velozmente	conectados	e	falando	uns	com	os	outros	(Biekart	&	Fowler,	2013):		

Será	que	essa	escala	e	momentum	 sinalizam	um	ponto	de	 inflexão	em	uma	 ‘globalização	de	
desafeto’?	 Estamos	 testemunhando	 o	 surgimento	 de	 um	 novo	 grupo	 etário	 de	 ativistas,	
semelhante	 à	 ‘geração	 de	 1968’?	Quais	 foram	 os	 elementos	 comuns,	 e	 que	 energia	 estava	
dirigindo	os	ativismos	das	praças?	(Biekart	&	Fowler,	2013,	p.	527)	

Os	 autores,	 que	 estudaram	 inclusive	 os	 protestos	 ocorridos	 em	 junho	 de	 2013	 no	 Brasil,	

concluem	que	os	 ativismos	 contemporâneos	 constituem	uma	 clara	mudança	no	 caráter	 de	

engajamento	cívico,	na	medida	em	que	eles	navegam	em	ondas	criadas	pela	disponibilidade	

crescente	 e	 uso	 das	 mídias	 sociais	 e	 por	 um	 conjunto	 comum	 de	 direitos	 com	 base	 em	

demandas.	Esse	movimento	recente,	indubitavelmente,	deixa	em	aberto	a	possibilidade	de	um	

novo	trilhar	teórico	e	empírico	à	história	do	movimento	do	empreendedorismo	social,	seja	no	

Brasil,	 seja	 no	 mundo,	 cuja	 cronologia	 dos	 principais	 marcos	 aqui	 apresentada	 pode	 ser	

apreciada	de	forma	não	exaustiva,	na	Figura	29	a	seguir,	construída	a	partir	da	compilação	e	

sistematização	de	itens	que	constam	desta	revisão	de	literatura.	

	 	

																																																													
9	Com	fins	de	otimizar	a	visualização	gráfica,	as	quebras	de	ano	entre	uma	figura	e	outra	consideraram	sempre	
a	primeira	década	subsequente	com	marcos	teóricos	ou	empíricos	relevantes	trazidos	pela	revisão	bibliográfica	
anterior,	havendo,	assim,	lacunas	temporais	nessas	quebras.	Como	qualquer	revisão	de	literatura,	esta	não	é	
exaustiva	e	reflete	em	grande	parte	a	perspectiva	relacional	do	pesquisador	em	relação	a	seu	objeto	de	estudo.	
Ressalta-se,	dessa	maneira,	que	o	autor	não	visou	reunir	todos	os	fatores	importantes	nesta	linha	do	tempo,	o	
que	seria	impossível	de	obter	e	estaria	sujeito	a	uma	série	percepções	subjetivas	e	imprecisas.		
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Figura	2.	Cronologia	do	campo	socioambiental	e	o	movimento	do	empreendedorismo	social	
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Nota:	elaborado	pelo	autor	
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3.1	Premiações	socioambientais	

Em	plena	era	da	globalização	midiática	possibilitada	pela	internet,	no	tocante	às	premiações	

socioambientais,	empírico	e	teórico	encontram-se	em	extremidades	diametralmente	opostas:	

o	primeiro	transborda-se	em	uma	miríade	excessiva	de	casos,	em	uma	gama	de	assuntos	que	

vão	de	sustentabilidade	e	responsabilidade	social	empresarial	a	empreendedorismo	social,	em	

todo	o	mundo;	 já	o	segundo	é	pura	apatia,	dentro	e	 fora	do	Brasil,	 reforçando	a	relevância	

deste	tipo	de	estudo	em	termos	de	singularidade	acadêmica.	

Com	fins	teóricos,	foram	conduzidos	três	levantamentos	de	inspiração	bibliométrica	no	Portal	

de	Busca	 Integrada	da	USP,	que	 reúne	os	 recursos	 informacionais	do	Sistema	 Integrado	de	

Bibliotecas	da	Universidade	de	São	Paulo	(SIBiUSP),	entre	os	quais	os	principais	journals	e	bases	

de	dados	assinados	pela	instituição.	As	pesquisas	foram	realizadas	entre	março	e	abril	de	2015,	

quando	 da	 fase	 de	 levantamento	 bibliográfico;	 em	 outubro	 do	 mesmo	 ano,	 em	 período	

próximo	 à	 qualificação;	 e	 a	 última	 atualização	 em	 agosto	 de	 2016,	 utilizando	 os	 termos	

“award/s”,	 “prize/s”,	 “prêmio/s”	 e/ou	 “premiação”	 nos	 títulos	 de	 artigos	 em	 periódicos	

revisados	pelos	pares	após	2001,	com	diferentes	formatos	em	relação	aos	assuntos	e	filtros	de	

pesquisa	em	busca	de	resultados	mais	coesos.		

Em	geral,	houve	muito	pouca	variação	entre	as	buscas,	o	que	denota	certa	estaticidade	no	

tema	no	curto	prazo.	Em	uma	análise	mais	orientada	para	a	produção	internacional,	a	busca	

pelos	termos	“award/s”	e	“prize/s”	retorna	4.086	resultados,	dos	quais	1.605	artigos	revisados	

por	 pares.	 Grande	 parte	 dos	 papers	 refere-se	 a	 premiações	 literárias,	 em	 física	 e	 Nobel	 –	

excluindo	tais	artigos,	restam	53,	dos	quais	nenhum	em	periódico	de	administração	nem	sobre	

empreendedorismo	social,	em	coerência	com	a	referida	lacuna	conceitual	nesse	campo,	ainda	

mais	por	se	tratar	de	uma	abordagem	específica	a	proposta	por	este	estudo.	

Já	em	relação	ao	panorama	nacional,	a	busca	por	“prêmio/s”,	excluindo	artigos	em	espanhol,	

traz	330	produções	revisadas	por	pares,	a	maior	parte	relacionada	às	áreas	de	comunicação,	

artes	e	 letras	(33%)	e	ciências	biológicas	(29%);	cerca	de	20%	referem-se	à	administração	e	

economia,	envolvendo	 temas	 como	 finanças,	produção	 (qualidade),	marketing,	estratégia	e	

administração	 pública.	 Essa	 proporção	 encontra	 paralelo	 com	 a	 prática:	 no	 início	 dos	 anos	

2000,	um	terço	dos	grandes	prêmios	era	focado	em	arte	e	humanidades;	nos	últimos	anos,	

contudo,	essa	categoria	passou	a	representar	menos	de	10%	do	total	(McKinsey,	2009).		
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Após	um	filtro	de	análise	qualitativa	dos	330	artigos,	com	base	nos	títulos,	resumos	e	palavras-

chave,	chega-se	a	14	com	alguma	correlação	com	o	objetivo	deste	estudo	e	que	comporão	a	

base	 deste	 levantamento	 da	 literatura,	 seja	 por	 se	 tratar	 de	 temáticas	 socioambientais	

(empreendedorismo	 feminino,	 inovação	 e	 responsabilidade	 social,	 entre	 outras),	 seja	 por	

utilizar	uma	premiação	como	 lente	de	pesquisa	para	estudar	determinado	assunto	 (fora	do	

campo	do	empreendedorismo	social,	notadamente	na	área	de	comunicação).		

Entretanto,	 não	 se	 encontraram	ao	 longo	das	 três	pesquisas	 artigos	 especificamente	 sobre	

premiações	ligadas	ao	movimento	de	empreendedorismo	social,	nacionais	ou	internacionais.	

As	citações	desta	dissertação	mais	relacionadas	ao	tema	provêm	em	grande	parte	de	relatórios	

ou	mídias	sem	cunho	acadêmico,	cujos	artigos	não	são	revisados	por	pares.	

De	 acordo	 com	 Dias	 (2014a,	 2014c),	 expoente	 na	 pesquisa	 de	 premiações	 no	 campo	 do	

jornalismo,	na	academia,	“não	há	uma	tradição	para	estudo	de	prêmios	com	uma	abordagem	

formal	dos	trabalhos	como	se	existisse	uma	pretensa	‘teoria	premiativa’,	mas	há	abordagens	

sobre	mérito,	 ethos	 e	 procedimentos”	 (p.	 4).	 Em	 sua	maioria,	 afirma,	 costumam	 utilizar	 a	

questão	simbólica	(em	Bourdieu	como	poder	simbólico	e	sistema	de	trocas	simbólicas),	além	

da	meritocracia	(em	Weber,	sobre	o	poder	do	mérito	nas	hierarquias	institucionais).	

Destarte,	alguns	estudos,	notadamente	os	da	área	de	comunicação	(Dias,	2013,	2014b,	2014c;	

Faccin	&	Sá,	2013),	abordam	os	prêmios	como	elementos	que	estabelecem	padrões	de	conduta	

e	normas	de	comportamento	(cultura	profissional)	e	determinam	o	sistema	de	recompensa.	

[A	identidade	profissional]	resulta	de	uma	rede	de	representações	sociais	que,	por	meio	de	um	
conjunto	 de	 conceitos,	 técnicas	 e	 procedimentos,	 reproduz	 e	 é	 produzida	 pelas	 práticas	
cotidianas	originadas	em	seu	campo.	Entre	essas	práticas	estão	as	premiações	concedidas	aos	
profissionais	da	área.	Nesse	sentido,	certos	prêmios	tornaram-se	tão	relevantes	que	tendem	a	
ser	tomados	como	referência	de	bom	exercício	profissional	e,	concomitantemente,	evidenciam	
paradigmas	da	prática.	(Faccin	&	Sá,	2013,	p.	172)	

Já	 na	 administração,	 é	 muito	 comum	 trabalhos	 que	 avaliem	 os	 resultados	 de	 rotinas	

administrativas	e	burocráticas,	com	foco	em	gestão	da	qualidade,	além	do	recrutamento	de	

profissionais	com	perfil	exemplar.	Na	economia,	percebe-se	uma	abordagem	dos	prêmios	com	

relação	ao	risco,	em	temas	como	mercado	de	ações	e	cambial	(Dias,	2014a,	2014c).	

A	 teoria	econômica	dos	prêmios	baseia-se	em	 limitados	estudos	de	casos	históricos	 (Brunt,	

Lerner,	&	Nicholas,	2012).	Por	exemplo,	um	prêmio	de	1714	oferecido	pelo	governo	britânico	
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para	desenvolver	um	instrumento	de	medição	de	longitude	é	muitas	vezes	referenciado	para	

destacar	os	benefícios	e	as	armadilhas	de	um	sistema	de	recompensa.	Substancial	à	época,	o	

prêmio	de	£20.000	foi	oferecido	por	meio	de	um	Ato	Especial	do	Parlamento.	O	vencedor,	John	

Harrison,	 que	 resolveu	 o	 problema	 de	 navegação	 nos	 anos	 1750	 após	 décadas	 de	

experimentação,	entretanto,	teve	de	esperar	até	1773	para	receber	parte	do	valor	em	razão	

de	uma	disputa	litigiosa	sobre	as	condições	da	competição	(Brunt	et	al.,	2012).		

Na	 literatura,	 encontram-se	 também	 poucas	 referências	 de	 pesquisas	 focadas	 em	

determinadas	premiações	como	objeto	principal	de	estudo,	caso	desta	dissertação.	Em	nível	

internacional,	 Braunerhjelm	 e	 Henrekson	 (2009)	 escreveram	 um	 ensaio	 para	 apresentar	 o	

contexto	 e	 os	 bastidores	 do	 Global	 Award	 for	 Entrepreneurship	 Research,	 realizado	

anualmente	desde	1996.	No	Brasil,	César,	Shibuya	e	Upe	(2006)	focalizaram	a	importância	da	

instituição	do	Prêmio	da	Qualidade	e	Gestão	Pernambuco	–	PQGP,	de	2001.	Com	foco	em	artes	

literárias,	Souza	Muniz	Jr.	(2013)	estudou	o	Prêmio	Jabuti,	conferido	desde	1958.	Por	fim,	no	

mais	prolífico	campo	do	 jornalismo,	além	de	Dias,	que	estudou	114	premiações	nessa	área,		

Ferreira	(2010)	analisou	os	casos	dos	prêmios	Embratel	e	Esso.	

Parte	 relevante	 dos	 trabalhos	 relacionados	 ao	 campo	 organizacional	 no	 Brasil	 aborda	 as	

premiações	apenas	como	um	recorte	a	fim	de	analisar	seus	vencedores,	como	se	pode	verificar	

na	Tabela	6	abaixo.	

Tabela	6.	Abordagem	de	artigos	sobre	premiações	no	Brasil	
AUTORES	(ANO)	 PRÊMIO	ESTUDADO	 ABORDAGEM	DE	ANÁLISE	

DOS	VENCEDORES	
Alperstedt,	Ferreira	
e	Serafim	(2014)	

Prêmio	Sebrae	Mulher	de	Negócios	 Empreendedorismo	feminino	

Bianchi,	Faé,	Gelatti	
e	Leão	da	Rocha	
(2013)	

Prêmio	Responsabilidade	Social	
(Assembleia	Legislativa	do	Estado	
do	Rio	Grande	do	Sul)	

Responsabilidade	social	
empresarial	

Costa	Santos	(2005)	 Prêmio	FGV-Eaesp	de	
Responsabilidade	Social	no	Varejo	

Responsabilidade	social	no	
varejo	

Brito	e	Síveres	
(2014)	

Prêmio	Nacional	de	Referência	em	
Gestão	Escolar	

Gestão	compartilhada	no	
ambiente	escolar	

Ferreira	(2003)	 Prêmio	Qualidade	do	Governo	
Federal	

Gestão	da	qualidade	(serviço	
público)	

Ferreira,	Najberg,	
Ferreira,	Barbosa	e	
Borges	(2014)	

Concurso	de	Inovação	na	
Administração	Pública	Federal	

Inovação	no	setor	público	
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Macke,	Carrion	e	
Dilly	(2010)	

Prêmio	Responsabilidade	Social	
(Assembleia	Legislativa	do	Estado	
do	Rio	Grande	do	Sul)	

Responsabilidade	social	
empresarial	

Porto	(2008)	 Prêmio	Finep	de	Inovação	 Inovação	tecnológica	
Vasconcellos	Dias,	
Nardelli	e	Vilas	
Boas	(2008)	

Prêmio	Top	Empresarial	 Gestão	

Nota:	elaborado	pelo	autor	
	
Ainda	nesse	campo,	diversos	pesquisadores	(Boas	&	Costa,	2011;	Martins,	Walter,	&	Martins,	

2007;	Rutkoswsky,	2001)	analisaram	vencedores	de	prêmios	voltados	à	qualidade	total,	com	

fins	de	entender	as	melhores	práticas	nacionais	e	a	evolução	do	tema	no	Brasil.	

Outra	corrente,	relacionada	sobretudo	a	practitioners	do	setor	social,	busca	propor	tipologias	

e	taxonomias	em	premiações	de	cunho	filantrópico.	Pioneiro,	Leerberg	(2006)	apresenta	uma	

categorização	 dos	 prêmios	 em	 quatro	 tipos:	 os	 de	 reconhecimento,	 que	 olham	 para	 um	

indivíduo	ou	organização	por	ações	e	conquistas	passadas;	os	de	custo	operacional,	que	olham	

para	o	futuro	ao	financiar	um	plano	de	negócio	ou	ideia	(atualmente	conhecidos	como	desafios	

ou	 challenges);	 os	 de	 awareness,	 que	 focalizam	 uma	 temática	 pouco	 conhecida	 ou	 pouco	

financiada;	 e	 os	 de	 incentivo,	 os	 quais	 buscam	 resolver	 grandes	 desafios,	 de	modo	 que	 o	

primeiro	a	alcançar	o	resultado	proposto	leva	a	premiação.	

Reed	 (2016),	 em	 artigo	 recente	 na	 Stanford	 Social	 Innovation	 Review,	 segue	 categorização	

semelhante,	dividindo	as	premiações	em	três	formatos:	as	de	reconhecimento,	as	de	incentivo	

e	 as	 de	 recurso	 (que	 envolvem	 os	 desafios	 e	 challenges).	 Enquanto	 Leerberg	 defende	 as	

benesses	dos	prêmios	de	incentivo	para	fundações	filantrópicas,	Reed	recomenda	os	desafios	

(prêmios	de	recurso)	a	esse	mesmo	público.	

Já	a	consultoria	McKinsey	(2009),	dentro	de	uma	tipologia	de	filantropia	dividida	em	grants	

(doações	a	fundo	perdido),	investimento,	fee	for	service	e	prêmios,	apresenta	seis	arquétipos	

de	premiação,	a	saber:	

• Exemplar	–	define	excelência	em	uma	área	(exemplo:	prêmio	Nobel).	

• Exposição	–	destaca	uma	ampla	lista	de	ideias	promissoras	a	fim	de	escolher	vencedores	

entre	elas.	

• Network	 –	 tem	 como	 foco	 fomentar	 um	 ecossistema	 de	 stakeholders	 por	meio	 de	

redes.	



	
	
	
	

							71	
	

	

• Participação	–	visa	inspirar	participantes	a	mudar	comportamentos.	

• Estímulo	 ao	 mercado	 –	 origina-se	 de	 algum	 tipo	 de	 falha	 de	 mercado	 que,	 na	

perspectiva	do	patrocinador,	impede	o	alcance	de	um	resultado	social	desejável.	

• Apontamento	 de	 solução	 –	 foca	 uma	 comunidade	 e	mobiliza	 talento	 e	 capital	 para	

resolver	problemas	bem-definidos	sem	um	caminho	claro	para	solução	(plataformas	de	

inovação	aberta).	

A	consultoria	detecta	uma	tendência:	a	renovada	ênfase	na	resolução	de	problemas	é	evidente	

na	composição	evolutiva	da	 indústria	de	premiações.	Antes	de	1991,	97%	dos	prêmios	que	

envolviam	 grandes	 montantes	 (superiores	 a	 US$	 100.000)	 eram	 dedicados	 a	 reconhecer	

conquistas	passadas.	Desde	1991,	contudo,	78%	dos	novos	prêmios	em	dinheiro	levantados	

pela	McKinsey	até	2009	passaram	a	se	dedicar	a	prêmios	de	incentivo	ou	desafios	que	focam	

o	alcance	de	uma	meta	específica	e	futura.	

Em	 termos	 de	 contribuição	 para	 a	 teoria,	 raros	 são	 os	 artigos	 que	 abalizam	os	 efeitos	 das	

premiações.	 Um	 dos	 mais	 proeminentes	 é	 o	 estudo	 realizado	 pelos	 pesquisadores	 Brunt,	

Lerner	 e	 Nicholas	 (2012),	 de	 Harvard	 e	 da	 Norwegian	 Business	 School,	 pioneiros	 em	

estabelecer	uma	correlação	entre	prêmios	e	inovação.	Ao	estudarem	as	competições	anuais	

da	Royal	Agricultural	Society	da	Inglaterra	entre	1839	e	1939,	os	autores	encontraram	fortes	

efeitos	 dos	 prêmios	 em	 termos	 de	 competitividade	 nas	 inscrições	 e	 impacto	 em	 patentes.	

Curiosamente,	os	prêmios	que	encorajavam	competição	por	medalhas	–	caso	similar	ao	desta	

dissertação	–	mostraram-se	mais	importantes	do	que	os	monetários.		

	
3.1.1	A	ressurgência	das	premiações:	a	corrida	pelo	pódio	

Para	a	McKinsey	(2009),	os	prêmios	alcançam	a	mudança	que	seus	patrocinadores	buscam	ao	

influenciar	a	sociedade	ou	comunidades	específicas	e	indivíduos	de	sete	formas:	identificando	

excelência,	 influenciando	 a	 percepção	 pública,	 focalizando	 comunidades	 com	 problemas	

específicos,	 mobilizando	 novos	 talentos,	 fortalecendo	 comunidades	 de	 resolução	 de	

problemas,	educando	indivíduos	e	mobilizando	capital.	

Nesse	contexto,	Brunt	et	al.	(2012)	ressaltam	que	tem	havido	uma	ressurgência	recente	no	uso	

de	 prêmios	 para	 fomentar	 inovação	 em	 áreas	 consideradas	 econômica	 e	 socialmente	

importantes.	Como	reflexo,	apontam	os	autores,	surgiram	nos	últimos	anos	competições	como	
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as	da	X-Prize	Foundation,	que	oferece	US$	10	milhões	para	temas	como	viagens	espaciais	e	

sequenciamento	do	genoma	humano;	do	Google,	que	investiu	US$	30	milhões	também	com	

foco	espacial;	e	prêmios	de	incentivo	para	tecnologia	limpa	e	soluções	médicas.		

Prêmios	estão	hoje	sendo	utilizados	em	uma	variedade	de	novas	áreas.	Um	fundo	pioneiro	de	
investimento,	 Prize	 Capital,	 tem	 procurado	 usar	 concursos	 para	 gerar	 oportunidades	 de	
investimento,	 enquanto	 o	 Wolfson	 Prize,	 de	 £	 250.000,	 foi	 estabelecido	 para	 incentivar	
economistas	a	desenvolverem	um	mecanismo	para	facilitar	a	saída	do	euro	(pp.	657-658).	

Em	consonância	com	esse	cenário	–	e	em	contraste	com	a	literatura	acadêmica	–,	uma	simples	

busca	de	referência	no	Google10	com	os	termos	“awards”,	“prize”,	“social	innovation”	e	“social	

entrepreneurship”,	que	guardam	forte	relação	com	este	estudo,	retorna	2.880.000	citações.	

Uma	 breve	 análise	 dos	 resultados	 aponta	 uma	 grande	 variedade	 de	 premiações,	 das	mais	

famosas	 a	 uma	 miríade	 de	 notáveis	 desconhecidas.	 Já	 a	 pesquisa	 por	 “prêmio”,	

“empreendedorismo	 social”	 e	 “inovação	 social”	no	mesmo	buscador	 traz	 cerca	de	430.000	

resultados	–	sendo	as	duas	primeiras	e	diversas	menções	posteriores	referências	diretas	ao	

objeto	de	pesquisa	desta	dissertação.	

Especificamente	 no	 campo	 socioambiental,	 é	 certo	 que	 filantropos	 e	 governos	 têm	 usado	

prêmios	por	muito	tempo	para	impulsionar	a	inovação	e	produzir	benefício	social,	mas	diversas	

fontes	 afirmam	 que	 a	 utilização	 desse	 instrumento	 está	 passando	 por	 um	 renascimento	

atualmente.	Prêmios	filantrópicos	estão	crescendo	em	número	e	tamanho,	estão	aparecendo	

em	novas	 formas	e	estão	sendo	aplicados	a	uma	ampla	gama	de	objetivos	 sociais	por	uma	

quantidade	de	patrocinadores	cada	vez	maior.	

É	 o	 que	 indica	 o	 mais	 completo	 relatório	 técnico	 realizado	 no	 tema,	 And	 the	 winner	 is...:	

Capturing	the	promise	of	philantropic	prizes	 (McKinsey,	2009).	Nele,	a	consultoria	destaca	a	

retomada	das	premiações	perante	as	patentes	e	os	grants,	baseando-se	no	fato	de	que	tantos	

os	valores	como	os	números	absolutos	de	premiações	vêm	crescendo	acentuadamente.		

Assim,	 em	 2009	 foram	 rastreados	 219	 prêmios	 que	 ofereciam	 valores	 superiores	 a	 US$	

100.000;	ao	longo	dos	35	anos	anteriores,	o	valor	total	desse	grupo	de	premiações	aumentara	

mais	de	15	vezes.	Mais	de	60	desses	prêmios	estrearam	após	os	anos	2000,	representando	

																																																													
10	Realizada	em	abril	de	2016.	
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cerca	de	US$	250	milhões	em	recursos.	E	o	total	de	fundos	disponíveis	de	prêmios	grandes	

mais	do	que	triplicou	na	primeira	década	do	século,	ultrapassando	US$	375	milhões.		

À	época	do	estudo,	prêmios	ainda	maiores	estavam	para	ser	lançados:	diversos	líderes	políticos	

propuseram	prêmios	de	incentivo	expressivos,	indo	de	um	concurso	de	US$	300	milhões	para	

a	criação	de	baterias	de	carro	de	alta	performance	a	um	estupefato	prêmio	de	US$	80	bilhões	

para	o	desenvolvimento	de	novos	remédios.	Ainda	assim,	muitos	prêmios	não	são	listados	nos	

bancos	de	dados	da	indústria	da	premiação,	nem	custos	de	gerenciamento	e	voluntariado	são	

contabilizados.	Levando	todos	esses	fatores	em	conta,	a	consultoria	estima	que	o	total	do	setor	

de	prêmios	pode	valer	de	US$	1	bilhão	a	US$	2	bilhões.	

Obter	uma	contagem	precisa	do	número	de	prêmios	e	concursos	existentes	é	provavelmente	
impossível,	dada	a	sua	multiplicidade	e	proliferação	em	tantos	cantos	da	cultura	e	da	sociedade.	
O	diretório	padrão	de	prêmios	e	honrarias	 lista	cerca	de	30.000	em	todo	o	mundo,	mas	um	
pesquisador	do	tema,	o	sociólogo	Joel	Best,	concluiu	recentemente	que	‘deve	haver	milhões	
de	prêmios	e	honrarias	distribuídos	só	nos	Estados	Unidos	a	cada	ano’	(McKinsey,	2009,	p.	11).			

O	crescente	número	de	prêmios	ajudou	a	estabelecer	a	importância	e	a	legitimidade	de	um	

campo.	“Em	seu	artigo,	‘Proliferação	de	Prêmios’,	Best	argumenta	que	grande	parte	da	recente	

explosão	de	prêmios	é	devida	à	‘subsegmentação	dos	mundos	sociais’,	que	se	voltam	a	prêmios	

para	‘justificar	a	sua	existência,	tanto	para	seus	membros	quanto	para	os	de	fora’	e	afirmar	

‘que	as	contribuições	do	campo	são	agora	dignas	de	reconhecimento	público’”	(p.	21).		

Com	um	olhar	crítico,	English	(2005)	atribui	essa	profusão	no	mundo	empírico	ao	que	chama	

de	economia	do	prestígio.	Sob	outra	perspectiva,	é	possível	afirmar	que	essa	proliferação	das	

premiações	filantrópicas	também	está	atrelada	a	um	contexto	marcado	pela	crescente	busca	

da	legitimidade	para	vencer	o	inevitável	ceticismo	–	inclusive	a	desconfiança	(Márquez,	Reficco,	

&	Berger,	2009).	Portanto,	os	prêmios	acabam	por	tangenciar	as	colaborações	e	alianças,	que,	

na	maioria	dos	casos,	assinalam	a	importância	para	quem	trabalha	com	públicos	de	baixa	renda	

de	 projetar-se	 para	 fora	 da	 organização,	 desenvolver	 relações	 de	 longo	 prazo,	 operar	 com	

vários	 atores	 e	 construir	 colaborações	 de	 benefício	 mútuo,	 alianças	 não	 convencionais	 e	

ecossistemas	orientados	ao	mercado	(Reficco	&	Vernis,	2010).	

Também	os	prêmios	se	relacionam	com	um	pano	de	fundo	em	que	empreendimentos	sociais	

têm	 atraído	 atenção	 cada	 vez	maior	 de	 um	 diverso	 conjunto	 de	 atores,	 incluindo	 a	mídia,	

autoridades	públicas	e	investidores	(Battilana	&	Lee,	2014):	“O	termo	‘empreendimento	social’	
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alcançou	 imensa	 ressonância	 com	 a	 imprensa	 popular,	 a	 qual	 tem	 um	 papel-chave	 em	

transmiti-lo	 ao	 público.	 O	 número	 de	 artigos	 publicados	 no	 tema	 no	 jornalismo	 impresso	

disparou,	 indo	de	37	em	1997	para	529	em	2000	e	14.264	em	2012”	 (p.	 406).	Muitos	dos	

prêmios	acabam	surgindo	de	parcerias	midiáticas,	como	se	constata	na	seção	a	seguir.	Não	à	

toa,	o	foco	deste	estudo	é	uma	aliança	entre	uma	empresa	de	mídia	e	uma	fundação	familiar.		

Para	Vogt	(2014),	os	prêmios	têm	a	propriedade	de,	pelo	destaque	do	premiado,	incentivar	e	

estabelecer	 exemplos	 de	 conduta	 que	 são	 educativos,	 podendo	 ser	 prazerosos	 e	 mesmo	

divertidos	no	âmbito	da	coletividade	social	em	que	se	aplicam.	Podem	ser,	nas	palavras	do	

autor,	sérios	e	vetustos,	sem	deixar	de	ser	totalmente	leves,	pela	abrangência	difusa,	sendo,	

contudo,	pesados,	pela	sua	importância	material,	ao	mesmo	tempo	em	que	são	uma	e	outra	

coisa,	pela	notoriedade	que	acarretam	a	quem	os	recebe.		

Os	contemplados	por	prêmios	só	simbólicos,	pequeninos,	restritos	geograficamente	à	região	
de	cada	particular	dia	a	dia,	ou	os	contemplados	por	premiações	espetaculares,	sem	fronteiras,	
convivem	 certamente	 com	 o	 gosto	 da	 escolha	 e	 com	 o	 sentimento	 do	 escolhido,	 com	 a	
sensação	de	 singularidade	que	os	 distingue,	 os	 distancia	 e	 também	os	 aproxima	da	própria	
humanidade	ao	sentirem-se	únicos,	diferentes	mas	 também	 identificados	com	os	que	ainda	
não	foram,	mas	que	poderão,	todavia,	vir	a	ser	premiados.	Os	prêmios	têm	essa	propriedade	
singular	de	ser	de	um,	de	muitos,	de	ser	de	todos.	Por	isso	podem	ser	também	motivadores	de	
torcidas,	silenciosas,	militantes,	arrebatadoras,	ou	simplesmente	solidárias	(Vogt,	2014).	

Mas	eles	também	podem	dar	errado:	matéria	na	The	Economist,	por	exemplo,	cita	um	prêmio	

que	tem	como	foco	a	honestidade	de	governantes	na	África	que,	além	de	difuso,	mostra-se	

irrelevante	dados	outros	incentivos	(como	a	corrupção,	no	caso).	A	reportagem	conclui	que	os	

critérios	também	precisam	ser	claros	e	sensatos	–	o	que	é	mais	fácil	em	prêmios	para	inovação	

em	ciências	exatas	do	que	em	temas	complexos	como	os	de	política	social	(Economist,	2007).	

Outrossim,	podem	ser	danosos	para	os	próprios	participantes.	Ao	contrário	do	que	as	teorias	

em	 gestão	 e	 sociologia	 tendem	 a	 predizer,	 Kovacs	 &	 Sharkey	 (2014)	mostram	 como	 livros	

vencedores	de	prêmios	literários	atraíram,	de	um	lado,	mais	leitores	com	o	anúncio	do	prêmio	

e,	de	outro,	mais	avaliações	negativas	no	caso	dos	que	foram	finalistas	mas	não	venceram.		

As	críticas	em	artigos	na	mídia	em	geral	são	muitas,	do	caráter	vago	de	muitos	prêmios	ao	fato	

de	 os	 vencedores,	 em	 geral,	 não	 serem	 os	 que	mais	 precisam	 do	 dinheiro.	 	 Ainda	 que	 as	

honrarias	 com	 muito	 dinheiro	 se	 multipliquem,	 as	 pessoas	 em	 filantropia	 começaram	 a	

questionar	se	os	grandes	prêmios	são	uma	utilização	eficiente	dos	recursos	ou,	simplesmente,	
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truques	de	marketing	elaborados	que	extraem	fundos	e	energia	do	trabalho	filantrópico	sério	

(St.	John,	2002).	Starkman	(2012)	em	artigo	no	The	New	York	Times	critica	a	subjetividade	do	

processo	de	premiação,	concluindo	que,	no	fim,	pode	não	ser	a	forma	de	incentivo	mais	nobre.	

Em	um	contundente	artigo	na	Stanford	Social	 Innovation	Review	que	gerou	 fortes	debates,			

Starr	(2013)	recomenda	a	aniquilação	de	todas	as	premiações	ao	concluir	que	fazem	mais	mal	

do	que	bem.	Entre	os	argumentos,	pondera	que	os	prêmios	causam	o	desperdício	de	imensa	

quantidade	de	tempo,	apresentam	ênfase	em	excesso	na	inovação	mas	não	na	implementação,	

erram	muito	e	acertam	pouco	e	servem	de	distração	para	o	grande	problema	do	setor	social.	

Ademais,	reforçam	o	que	Papi-Thornton	(2016)	em	artigo	na	mesma	revista	chama	de	a	era	do	

heropreneurship,	em	que	se	fortalece	a	reverência	a	um	empreendedor	social	heroico.	

Já	Williams	(2015)	expõe	a	sensação	de	que	uma	nova	competição	cheia	de	dólares	é	lançada	

toda	semana	–	e	que	essa	explosão	vem	inspirando	fortes	repercussões.	Mas	o	autor	relativiza	

posições	extremadas	concluindo	que	há	prêmios	bons	e	relevantes	ao	lado	de	outros	ruins	e	

medíocres.	Compara,	assim,	características	de	prêmios	de	baixa	qualidade	com	os	realizados	

com	esmero:	 no	primeiro	 caso,	 passam	mensagem	errada	 sobre	 ciência	 e	 inovação,	 fazem	

perder	 tempo	 e	 recursos	 e	 dão	 falsa	 esperança,	 além	 de	 não	 focar	 suficientemente	 em	

conclusões;	 no	 segundo,	 dão	 vida	 a	 um	 tópico	 importante,	 expandem	 a	 filantropia,	

recompensam	muitas	pessoas,	mesmo	os	não	vencedores	e	não	exigem	muito	trabalho.	

O	debate	está	longe	de	obter	consenso,	contudo.	Em	contraponto	a	tais	críticas	de	practitioners	

e	 jornalistas	 internacionais,	 Wasson	 (2016)	 endossa	 as	 premiações	 como	 alternativa	 às	

doações	 tradicionais.	 “As	 premiações	 oferecem	 diversas	 vantagens	 sobre	 doações:	 elas	

ampliam	 o	 conjunto	 de	 potenciais	 candidatos,	 sensibilizam	 o	 público	 para	 uma	 área	 de	

problema	ou	questão	e	geram	boa	vontade	para	o	seu	patrocinador”	(p.	1).	

Igualmente,	a	consultoria	McKinsey	(2009)	apoia	com	entusiasmo	o	modelo,	considerado	“uma		

ferramenta	única	e	poderosa	que	deve	estar	na	base	do	kit	 de	 ferramentas	de	muitos	dos	

filantropos	de	hoje”	(p.	7).	Assim,	aponta	diversas	vantagens	que	vêm	reforçando	a	onda	de	

lançamentos	de	prêmios	como	instrumento	de	mudança:	além	de	identificar	novos	níveis	de	

excelência	e	encorajar	inovações	específicas,	podem	mudar	percepções	mais	amplas,	melhorar	
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o	desempenho	de	comunidades	de	solucionadores	de	problemas	(como	os	empreendedores	

sociais)	e	mobilizar	novos	talentos	ou	capital.	

Esses	drivers	 de	mudança	 trazem	aos	 patrocinadores	 oportunidades	 atraentes	 para	 usar	 os	
atributos	 abertos,	 competitivos	 e	 midiáticos	 dos	 prêmios	 a	 fim	 de	 estimular	 a	 atenção	 e	
impulsionar	 a	 inovação	 em	 um	 ambiente	 altamente	 alavancado	 e	 focado	 no	 resultado.																				
O	crescimento	recente	dos	prêmios	é	reforçado	por	tendências	externas	poderosas,	tais	como	
a	chegada	de	uma	nova	riqueza	filantrópica,	atitudes	diferentes	em	relação	ao	risco,	o	interesse	
em	abordagens	de	fonte	aberta	e	um	mundo	cada	vez	mais	em	rede,	conduzido	pela	mídia	e	
de	tecnologia	intensiva	(McKinsey,	2009,	p.	7).	

Uma	das	autoras	do	relatório	de	2009,	Taliento	(2012)	afirma	que	a	tendência	intensificou	nos	

anos	subsequentes	à	publicação	da	McKinsey.	Entre	as	mudanças	que	ocorreram	após	2009,	

assevera	Taliento,	está	o	fato	de	que	patrocinadores	cada	vez	mais	querem	usar	recompensas	

para	 inspirar	conquistas	novas,	ao	 invés	de	reconhecer	as	antigas.	Filantropos	e	 instituições	

sem	fins	lucrativos	estão	assim	se	afastando	do	que	tinha	sido	a	posição	padrão:	a	criação	de	

mais	um	prêmio	exemplar	reconhecendo	a	melhor	realização	ou	insight	em	uma	disciplina.	

“Agora	competições	são	vistas	como	uma	excelente	maneira	de	inspirar	e	partilhar	ideias	com	

elevado	 potencial	 ainda	 que	 baixa	 visibilidade	 –	 frequentemente	 várias	 ao	mesmo	 tempo.	

Grandes	exemplos	e	plataformas	abundam”,	declara	a	autora	(para.	5),	citando	o	programa	

Ashoka	Changemakers,	 que	 executa	 uma	 variedade	de	 atraentes	 prêmios	 de	 desafio	 social	

voltados	a	ligar	grandes	ideias	com	os	financiadores,	em	vez	de	celebrar	um	único	vencedor.	

	
3.1.2	Resgate	histórico	das	premiações	

Não	existe	definido	um	marco	 zero	ou	 registrada	a	data	de	 criação	do	primeiro	prêmio	na	

história.	Sabe-se	que	há	séculos	as	premiações	têm	sido	instrumento	centrais	de	soberanos,	

sociedades	 reais	 e	 benfeitores	 privados	 que	 buscavam	 resolver	 problemas	 prementes	 da	

sociedade	 e	 desafios	 técnicos	 idiossincráticos.	 Famosos	 exemplos	 incluem	 o	 Prêmio	 de	

Preservação	 de	 Comida	 –	 um	 dos	 diversos	 estabelecidos	 na	 França	 revolucionária	 e	

napoleônica,	desenhado	para	ajudar	a	alimentar	o	exército.	O	vencedor	estabeleceu	o	método	

básico	ainda	em	uso	hoje	para	comida	enlatada.	“Pelo	menos	desde	que	Homero	narrou	os	

prêmios	oferecidos	nos	jogos	funerários	de	Pátroclo,	humanos	têm	usado	prêmios	para	induzir	

conquistas	e	reconhecer	excelência”	(McKinsey,	2009,	p.	11).		
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Assim,	na	história	da	humanidade,	encontram-se	vários	exemplos	de	premiações	pelo	viés	do	

reconhecimento.	Algumas	referências	históricas	são	menos	óbvias.	Faccin	&	Sá	(2013)	citam	os	

gladiadores	do	antigo	Império	Romano,	que,	na	qualidade	de	escravos,	eram	forçados	a	lutar	

por	 suas	 vidas	 em	 uma	 arena	 para	 entreter	 o	 grande	 público,	 que	 decidia	 se	 o	 derrotado	

deveria	morrer	ou	não.	Eles	tinham	treinamento	em	escolas	especializadas	para	combater	na	

arena	e	recebiam	tratamento	especial.	Ou	seja,	ser	um	gladiador	era	melhor	do	que	ser	um	

escravo	comum	e	ainda	abria	a	oportunidade	para	o	reconhecimento	do	público.	

Prêmios	 de	 incentivo	 à	 pesquisa	 científica	 existem	 pelo	 menos	 desde	 a	 era	 das	 grandes	

navegações.	Os	 reis	 Felipe	 II	 e	 Felipe	 III	 da	Espanha,	 tendo	perdido	ao	mar	muitas	de	 suas	

embarcações	 no	 caminho	de	 volta	 das	 Índias	Ocidentais	 (América),	 ofereceram	em	1567	 e	

1598,	 respectivamente,	 um	 prêmio	monetário	 para	 a	 primeira	 pessoa	 que	 descobrisse	 um	

método	para	mensurar	a	longitude.	Surge,	assim,	uma	série	de	prêmios	na	Europa,	estimulando	

o	avanço	científico	pelas	grandes	mentes	da	época,	como	Galileu	Galilei	(Leerberg,	2006).		

Nos	idos	dos	séculos	18	e	19,	a	base	dos	prêmios	monetários	eram	o	Estado	e	as	academias	ou	

sociedades	reais	–	por	exemplo,	de	agricultura	(McKinsey,	2009).	

Nem	sempre,	contudo,	essas	iniciativas	eram	bem-vindas.	English	(2005)	aponta	que	no	século	

19	era	muito	mais	comum	os	vencedores	de	prêmios	os	recusarem	pejorativamente.	Prêmios	

já	foram	vistos,	assim,	como	um	tipo	de	constrangimento	coletivo	(St.	John,	2002).	

Essa	perspectiva	começa	a	se	alterar	no	início	do	século	20,	quando	surge	o	mais	icônico	de	

todos	os	prêmios	da	era	moderna:	o	Prêmio	Nobel,	que,	em	referência	ao	criador	da	dinamite,	

Alfred	Nobel,	teve	sua	primeira	edição	em	1901	(Maidana,	Veronese,	&	Silveiro,	2009).	

No	campo	organizacional,	experiências	iniciais	se	deram	no	âmbito	da	chamada	Administração	

da	Qualidade	 Total	 (Total	 Quality	Management	 -	 TQM),	 que	 se	 tornou	mais	 evidenciada	 e	

disseminada	a	partir	do	surgimento	em	nível	mundial	dos	chamados	Prêmios	de	Qualidade	ou	

Prêmios	de	Excelência	em	Gestão.	 Tais	prêmios	 indicam	 requisitos	necessários	para	que	as	

organizações	alcancem	a	excelência,	constituindo,	portanto,	em	ferramentas	de	diagnóstico	da	

situação	real	do	desempenho	dos	sistemas	de	gestão	das	organizações.		
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O	pioneiro	nesse	caso	foi	o	Prêmio	Deming,	instituído	no	Japão	do	pós-guerra,	na	década	de	

1950,	pela	Union	of	Japanese	Scientists	and	Engineers	(JUSE).	A	correlata	brasileira,	nomeada	

Prêmio	Nacional	da	Qualidade	(PNQ)	foi	iniciada	em	1991,	sob	o	comando	da	Fundação	para	o	

Prêmio	Nacional	da	Qualidade	(FPNQ)	(Boas	&	Costa,	2011;	Martins	et	al.,	2007).	

3.1.2.1	As	premiações	filantrópicas	ou	socioambientais	no	Brasil	

Ainda	que	muitos	desses	prêmios	de	alguma	forma	tangenciem	o	setor	filantrópico	–	como	o	

Nobel,	que	tem	sua	categoria	para	a	paz	–,	as	premiações	no	campo	socioambiental	despontam	

em	todo	o	mundo	mais	recentemente,	a	partir	dos	anos	1980	e,	sobretudo,	da	década	de	1990,	

acompanhando	 a	 própria	 evolução	 do	 setor.	Muitas	 delas,	 no	 contexto	 do	 crescimento	 da	

atuação	social	de	empresas	e	da	formação	de	alianças	entre	elas	e	OSCs.		

De	acordo	com	Fischer	(2006),	a	partir	do	final	dos	anos	1990	e	início	do	novo	século,	a	mídia,	

através	 de	 diversos	 veículos,	 passou	 a	 dedicar	 espaços	 à	 divulgação	 sistemática	 dessas	

iniciativas	 empresariais,	 dando	 início	 a	 sua	 participação	 cada	 vez	 maior	 em	 premiações.	

Colunas	 e	 cadernos	 especializados	 surgiram	 nos	 jornais	 de	 maior	 circulação,	 nos	 espaços	

dedicados	à	economia	e	negócios.	Spots	radiofônicos	e	programas	televisivos	foram	criados	em	

canais	de	difusão	nacional:		

A	 revista	 Exame,	 de	 ampla	 circulação	 no	meio	 empresarial,	 publicou	 um	 encarte	 em	 2000,	
denominado	Guia	da	Boa	Cidadania	Corporativa	que,	nos	anos	seguintes,	transformou-se	em	
uma	alentada	publicação,	na	qual	as	empresas	passaram	a	disputar	espaço	de	referência.	Em	
1982,	a	Amcham	(Câmara	Americana	de	Comércio)	lançava	o	Prêmio	Eco,	a	primeira	iniciativa	
visando	distinguir	as	empresas	que	desenvolviam	ações	indicativas	de	responsabilidade	com	as	
consequências	socioambientais	de	sua	atuação	(Fischer,	2006,	p.1).	

Pioneiro,	 o	 Prêmio	 Eco	 existe	 até	 hoje,	 tendo	 posteriormente	 adotado	 terminologias	mais	

modernas,	como	sustentabilidade	empresarial	e	inovação	sustentável	na	gestão	dos	negócios.	

Em	34	anos,	mobilizou	2.064	companhias	brasileiras	e	multinacionais,	que	inscreveram	2.563	

projetos,	 225	 deles	 premiados.	 Em	 consonância	 com	 as	 premiações	 que	 se	 ancoram	 em	

grandes	veículos	de	mídia	para	atrair	mais	visibilidade,	em	2008,	o	prêmio	passou	a	ser	uma	

realização	conjunta	da	Amcham	e	do	jornal	Valor	Econômico.	Na	última	edição,	em	2016,	o	

Estadão	aparecia	como	realizador	(Amcham	[Câmara	Americana	de	Comércio],	2016).		

Também	ligado	a	uma	entidade	de	representação	empresarial,	nesse	caso,	a	Fundação	Abrinq,	

o	Prêmio	Criança	é	outra	referência.	Criado	em	1989,	reconhece	iniciativas	inovadoras	voltadas	
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à	primeira	infância.	Realizado	a	cada	dois	anos,	teve	sua	mais	recente	edição	em	2016.	

Outro	 laurel	bienal	e	que	chegou	à	11a	edição	em	2015	é	o	Prêmio	 Itaú-Unicef	Educação	&	

Participação,	 resultante	 da	 parceria	 entre	 o	 Banco	 Itaú,	 o	 Cenpec	 (Centro	 de	 Estudos	 e	

Pesquisas	em	Educação,	Cultura	e	Ação	Comunitária)	e	o	Unicef	(Fundo	das	Nações	Unidas	para	

a	 Infância)	 iniciada	em	1993.	A	primeira	edição,	 realizada	em	1995	–	o	prêmio	é	 conferido	

sempre	nos	anos	 ímpares	–,	surgiu	por	recomendação	do	Cenpec,	que	verificara	em	outros	

projetos	 do	 banco	 a	 importância	 das	 organizações	 comunitárias	 para	 efetivar	 ações	 de	

desenvolvimento	local	(Eboli	&	Fischer,	2003).	

Desde	 o	 início	 desse	 programa,	 a	 divulgação	 e	 a	 inscrição	 foram	 realizadas	 com	apoio	 dos	

parceiros,	 em	 uma	 aliança	 intersetorial.	 O	 Unicef	 divulga	 o	 prêmio	 entre	 os	 projetos	 de	

educação	que	apoia	em	todo	o	país.	Os	gestores	do	banco	procuram	identificar	as	organizações	

da	 sociedade	 civil	 de	 suas	 regiões	e	estimulá-las	 a	 inscreverem	seus	projetos	educacionais.										

O	 gestor	 da	 agência	 do	 Itaú	 onde	 se	 localiza	 a	 OSC	 ganhadora	 é	 responsável	 pelo	

acompanhamento	 da	 realização	 do	 projeto	 e	 realização	 dos	 desembolsos,	 conforme	 a	

execução	 das	 metas.	 O	 Cenpec	 organiza	 e	 coordena	 as	 avaliações,	 as	 visitas	 aos	 projetos	

selecionados	e	os	encontros	das	OSCs	em	diferentes	regiões	do	país	(Eboli	&	Fischer,	2003).						

O	parceiro	de	mídia	da	última	edição,	nesse	caso,	foi	o	Canal	Futura.	

Também	em	educação,	o	Professores	do	Brasil	 teve	sua	primeira	edição	em	2005,	a	 fim	de	

premiar	professores	que	atuam	na	rede	pública	na	educação	infantil	e	no	ensino	fundamental.	

Sua	história,	contudo,	é	mais	antiga.	O	concurso	é	resultado	da	fusão	de	dois	outros	–	o	Prêmio	

Qualidade	na	Educação	Infantil,	criado	em	1999	pela	Fundação	Orsa,	e	o	Prêmio	Incentivo	à	

Educação	Fundamental,	oferecido	desde	1995	pela	Fundação	Bunge	(Koga	&	Guindani,	2011).	

Além	das	premiações,	os	anos	1990	viram	 florescer	no	país	um	congênere	que	 ilustra	bem	

como	 as	 novas	 formas	 de	 relacionamento	 interorganizacional	 proliferam	 no	 mundo	 dos	

negócios	e	afetam	os	processos	de	desenvolvimento:	os	selos	sociais,	símbolos	que	identificam	

empresas	engajadas	em	algum	tipo	de	atuação	social.	Fischer	(2000)	registra	um	exemplo	de	

selo	criado	pela	indústria	calçadista	de	São	Paulo,	que	se	articulou	para	reduzir	a	incidência	de	

trabalho	infantil	em	sua	produção.	Outra	referência,	instituída	em	1995,	é	o	Programa	Empresa	

Amiga	da	Criança,	da	já	referida	Fundação	Abrinq,	que,	entre	outras	iniciativas,	logrou	obter	
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um	pacto	formal	dos	empresários	do	setor	sucroalcooleiro	de	erradicação	do	uso	de	mão	de	

obra	infantil	e	proteção	do	trabalho	adolescente	(Fischer,	2000):		

Os	 selos	 sociais	 podem	 oferecer	 importante	 retorno	 para	 as	 empresas,	 desde	 que	 sejam	
legítimos	e	gozem	de	credibilidade,	como	a	facilidade	de	acesso	a	mercados	internacionais	e	a	
consumidores	mais	exigentes,	que	não	aceitam	produtos	fabricados	com	processos	e	matérias	
primas	 que	 danificam	 o	 ambiente,	 ou	 que	 contribuem	 para	 perenizar	 cenários	 de	 exclusão	
social	e	pobreza.	Ou	ainda,	a	melhoria	da	imagem	institucional,	a	associação	da	marca	com	um	
conceito	de	cidadania	que	cria	uma	aura	de	simpatia	nos	mais	diferentes	públicos	(p.	6).	

Ainda	nos	prolíficos	anos	1990,	foi	lançado	o	Prêmio	Finep	de	Inovação	(Schneider,	Vieira,	&	

Zilli,	 2014),	 em	 1998,	 que	 inclui	 as	 categorias	 tecnologia	 social	 e	 inovação	 sustentável,	

abarcando	empreendedores	sociais	entre	os	vencedores.	A	última	edição	ocorreu	em	2014.	

Entrando	 no	 século	 21,	 foi	 a	 vez	 de	 a	 Câmara	 de	 Comércio	 França-Brasil	 criar	 o	 Prêmio	

Personalidade	 França-Brasil,	 com	 uma	 categoria	 dedicada	 à	 responsabilidade	 corporativa.	

Nesse	mesmo	ano,	foi	criado	o	Guia	Exame	da	Boa	Cidadania	Corporativa,	pela	Editora	Abril,	

que	mais	 tarde	 foi	 renomeado	para	Guia	Exame	de	Sustentabilidade,	um	dos	mais	notáveis	

exemplos	de	premiação	no	campo	socioambiental	envolvendo	uma	grande	empresa	de	mídia.		

No	âmbito	internacional,	vale	destacar	que	em	2000	o	Banco	Mundial	lançou	o	primeiro	Global	

Development	 Marketplace	 (DM2000),	 uma	 competição	 global	 para	 resolver	 uma	 série	 de	

desafios	 que	 vão	 de	 desenvolvimento	 sustentável	 ao	 combate	 ao	 vírus	 do	 HIV.	 Um	 dos	

primeiros	exemplos	no	formato	de	desafio,	o	DM2000	distribuiu	naquele	ano	US$	5	milhões	

em	fundos	de	startup	(Alter,	2007).	

Mais	especificamente	na	seara	do	movimento	do	empreendedorismo	social,	também	em	2000,	

a	 Ashoka	 lançou	 o	 Prêmio	 Empreendedor	 Social	 Ashoka-McKinsey,	 que	 apoiava	 líderes	 de	

negócios	 inovadores,	 capacitando-os	 a	 planejar	 e	 implementar	 suas	 atividades,	 aliando	

sustentabilidade,	 geração	 de	 receita	 e	 impacto	 social	 (Ashoka,	 2015).	 Segundo	 Naigeborin	

(2013),	o	concurso	foi	pioneiro	no	Brasil	entre	os	anos	2000	a	2006	ao	selecionar	e	capacitar	

cerca	de	200	organizações	da	sociedade	civil	brasileiras	na	elaboração	de	planos	de	negócio	

que	aliavam	geração	de	recursos	financeiros	e	impacto	social.	O	ganhador	da	primeira	edição,	

rememora	a	autora,	ilustra	bem	os	primeiros	modelos	de	negócios	surgidos	no	campo	social:	

a	 Agência	 Quixote	 Spray	 Arte,	 desenvolvida	 pelo	 Projeto	 Quixote.	 Esse	 prêmio	 foi	

descontinuado	pouco	depois	que	o	homônimo	da	Fundação	Schwab	foi	lançado	no	Brasil.	
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Diversos	 outros	 prêmios	 congêneres	 ou	 correlatos	 seguiram	 a	 esses	 e	 antecederam	 ao	

lançamento	 do	 Prêmio	 Empreendedor	 Social	 em	 2005,	 como	 o	 Prêmio	 Sebrae	Mulher	 de	

Negócios,	 lançado	 em	 2004,	 com	 o	 intuito	 de	 valorizar	 a	 trajetória	 das	 mulheres	

empreendedoras	brasileiras	(Alperstedt,	Ferreira,	&	Serafim,	2014),	e	o	Visionaris	–	Prêmio	UBS	

ao	 Empreendedor	 Social,	 também	 de	 2004,	 voltado	 a	 empreendedores	 sociais	 inovadores,	

muitos	dos	quais	ligados	à	rede	da	Ashoka.	

Depreende-se,	dessa	 forma,	que	o	Prêmio	Empreendedor	 Social,	 objeto	deste	estudo,	 está	

inserido	em	um	contexto	mais	amplo,	em	que	vários	movimentos	visaram	disseminar	conceitos	

como	os	de	responsabilidade	social	empresarial,	dentro	da	perspectiva	do	desenvolvimento	

sustentável,	 e	 empreendedorismo	 social,	 além	 de	 divulgar	 casos	 específicos,	 considerados	

benchmarks,	conforme	pode	ser	visualizado	na	Figura	311	a	seguir,	que	apresenta	uma	linha	do	

tempo	com	alguns	dos	principais	marcos	das	premiações	filantrópicas,	construída	a	partir	da	

sistematização	 desta	 revisão	 bibliográfica.	 E,	 a	 depender	 das	 previsões	 da	 consultoria	

McKinsey,	 esse	 contexto	 ainda	 verá	 uma	 intensificação	 no	 tocante	 a	 premiações	

socioambientais:	

Esperamos	ver	três	tendências-chave	que	moldarão	o	futuro	dos	prêmios:		
(i)	 mais	 atividade	 –	 antecipamos	 que	 patrocinadores	 existentes	 investirão	mais	 em	
prêmios	 e	 esperamos	 que	 mais	 patrocinadores	 não	 tradicionais,	 como	 governos,	
corporações	e	filantropos	de	impacto	entrem	no	jogo.	Esses	novos	financiadores	por	
sua	 vez	 expandirão	 a	 amplitude	 de	 campos	 nos	 quais	 os	 prêmios	 atuam	 como	
instrumentos	de	mudança;		
(ii)	melhoria	da	produtividade	econômica	dos	prêmios	–	esperamos	que	a	emergência	
de	uma	indústria	de	premiações,	técnicas	de	colaboração	aprimoradas	e	um	conjunto	
de	melhores	práticas	amplamente	compartilhado	tornem	os	prêmios	mais	produtivos	
economicamente;		
(iii)	melhor	 gestão	 dos	 riscos	 e	 desafios	 –	 prevemos	maior	 reconhecimento	 e	mais	
tentativas	de	diminuir	os	riscos	e	incertezas	sobressalentes	nas	premiações.	(McKinsey,	
2009,	p.28)	

	 	

																																																													
11	Assim	como	na	linha	do	tempo	apresentada	anteriormente,	com	fins	de	otimizar	a	visualização	gráfica,	as	
quebras	de	ano	entre	uma	figura	e	outra	consideraram	sempre	a	primeira	década	subsequente	com	marcos	
teóricos	ou	empíricos	relevantes	trazidos	pela	revisão	bibliográfica	anterior,	havendo,	assim,	lacunas	temporais	
nessas	quebras.	Reitera-se	que,	como	qualquer	revisão	de	literatura,	esta	não	é	exaustiva	e	reflete	em	grande	
parte	a	perspectiva	relacional	do	pesquisador	em	relação	a	seu	objeto	de	estudo.	Ressalta-se,	dessa	maneira,	
que	o	autor	não	visou	reunir	todos	os	fatores	importantes	nesta	linha	do	tempo,	o	que	seria	impossível	de	
obter	e	estaria	sujeito	a	uma	série	percepções	subjetivas	e	imprecisas.		
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Figura	3:	Linha	do	tempo	das	premiações	
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Nota:	elaborada	pelo	autor	
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4	 METODOLOGIA		

4.1	Paradigma	de	pesquisa	e	posicionamento	do	pesquisador	

O	formato	hodierno	do	mestrado	acadêmico,	com	prazo	máximo	de	30	meses,	traz,	na	visão	

do	 autor	 desta	 dissertação,	 o	 desafio	 de	 se	 refletir	 e	 ponderar	 sobre	 a	 jornada	 de	

aprendizado	e	produção	em	pesquisa.	Neste	contexto,	considerou-se	a	pesquisa	e	a	reflexão	

sobre	o	posicionamento	metodológico	do	pesquisador	uma	prioridade.		

Questões	de	método,	afirmam	Guba	e	Lincoln	(1994),	são	secundárias	face	a	questões	de	

paradigma,	definido	pelo	autores	como	“o	sistema	de	crenças	básicas	ou	visão	de	mundo	

que	guia	o	pesquisador,	não	apenas	em	escolhas	de	método	mas	em	formas	ontológica	e	

epistemologicamente	 fundamentais”.	 Assim,	 um	 paradigma	 define,	 para	 seu	 seguidor,	 a	

natureza	do	“mundo”,	o	lugar	do	indivíduo	nele	e	a	extensão	de	relacionamentos	possíveis	

com	esse	mundo	e	suas	partes	(Guba	&	Lincoln,	1994,	p.	105).	

Portanto,	 em	 sua	 jornada	 de	 aprendizado,	 ainda	 que	 não	 haja	 fronteiras	 claramente	

delimitadas,	 cabe	 ao	 pesquisador	 refletir	 criticamente	 e	 posicionar-se	 em	 relação	 às	

questões	ontológicas	 (qual	a	 forma	e	a	natureza	da	 realidade	e	o	que	se	pode	conhecer	

dela?),	epistemológicas	(qual	a	natureza	do	relacionamento	entre	o	conhecedor	ou	possível	

conhecedor	e	o	que	pode	ser	conhecido?)	e	metodológicas	(como	o	investigador	pode	fazer	

para	obter	o	que	acredita	que	pode	ser	conhecido?).	

Nesse	 sentido,	 buscou-se	 estudar	 diversos	 autores	 que	 tratam	 do	 tema.	 Pozzebon,	

Rodriguez	e	Petrini	(2014),	por	exemplo,	publicaram	um	artigo	em	que	abordam	diferentes	

denominações	para	as	tradições	de	pesquisa,	bem	como	algumas	tentativas	de	classificação	

ou	divisão	prescritiva,	resumidas	na	tabela	a	seguir.		

	
Tabela	7.	Paradigmas	
AUTORES	 DENOMINAÇÕES	

Kuhn,	1962;	Denzin	&	Lincoln,	2005	 Paradigmas	

Patton,	2002;	Prasad	&	Prasad,	2002	 Tradições	teóricas	

Tesch,	1990	 Orientações	de	pesquisa	

		 		

AUTORES	 PARADIGMAS	PROPOSTOS	

Burrell	&	Morgan	(1979)		 Funcionalista,	 interpretativista,	 humanista	 radical	 e	
estruturalista	radical	
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Guba	&	Lincoln	(1994;	2000)	 Positivismo,	 pós-positivismo,	 construtivismo,	 teoria	
crítica	e	pesquisa	participativa	

Deetz	(1996)	 Normativo,	interpretativista,	crítico	e	discursivo	dialógico	

Easterby-Smith	et	al.	(2008)		 Positivista,	relativista	e	social-construtivista	

Rynes	 &	 Gephardt,	 2004;	 Willis,	 2007;	
Easterby-Smith	et	al.,	2008	

Feminismo,	pós-modernismo	e	pós-modernismo	crítico	

Nota:	adaptado	pelo	autor	de	Pozzebon,	Rodriguez	&	Petrini	(2014,	p.	11)	
	
Deve-se	ressaltar	que,	nesta	dissertação,	seguiu-se	a	visão	de	que	os	conjuntos	de	respostas	

dadas	 a	 tais	 questões	 (ontológicas,	 epistemológicas	 e	 metodológicas)	 são	 construções	

humanas.	 Ou	 seja,	 trata-se	 de	 invenções	 da	mente	 humana	 e	 sujeitas	 ao	 erro	 humano.	

Assim,	“qualquer	construção	deve	se	fundamentar	em	persuasão	e	utilidade	em	vez	de	em	

provas	que	justifiquem	esse	posicionamento”,	argumentam	Guba	e	Lincoln	(1994,	p.	108).	

As	 crenças	 básicas	 (metafísicas)	 e	 a	 visão	 de	 mundo	 do	 autor	 desta	 dissertação,	 nesse	

sentido,	 vão	 claramente	 ao	 encontro	 do	 que	 se	 define	 como	 paradigma	 de	 pesquisa	

construtivo-interpretativista,	com	interesse	adicional	em	se	desenvolver	secundariamente	

em	correntes	que	tangenciam	a	teoria	crítica.	Buscou-se,	assim,	pesquisar	alternativamente	

à	corrente	ideológica	dominante	(mainstream)	do	positivismo/pós-positivismo.	

Por	construtivismo	entende-se	o	paradigma	cujo	objetivo	de	investigação	é	o	entendimento	

e	 a	 reconstrução	das	 construções	que	 as	 pessoas	 (incluindo	o	 investigador)	 inicialmente	

possuem,	 visando	 o	 consenso,	mas	 ainda	 aberto	 a	 novas	 interpretações.	 Com	o	 tempo,	

aprimoram-se	 as	 construções	 por	meio	 de	 informações	 e	 sofisticações	 (Guba	&	 Lincoln,	

1994).	 Múltiplos	 conhecimentos	 podem	 coexistir	 quando	 intérpretes	 igualmente	

competentes	 ou	 respeitados	 discordam	 em	 razão	 de	 fatores	 sociais,	 políticos,	 culturais,	

econômicos,	 étnicos	 e	 de	 gênero	 que	 os	 diferenciam.	 Tais	 construções	 estão	 sujeitas	 a	

revisão	 contínua,	 e	 a	mudança	 se	 dá	muitas	 vezes	 em	um	 contexto	 dialético,	 em	que	o	

conhecimento	surge	de	visões	antagônicas.	

Carr	e	Kemmis	(2007)	postulam	uma	característica	que	não	deve	ser	omitida:	advocacy	e	

ativismo	também	são	conceitos-chave	nesse	paradigma.	O	investigador	é	sujeito	no	papel	

de	participante	e	facilitador	nesse	processo	–	com	todos	os	riscos	que	são	inerentes	a	isso.	

De	acordo	com	Guba	e	Lincoln	(1994),	no	construtivismo:	
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A	 voz	 do	 investigador	 é	 a	 do	 ‘participante	 apaixonado’	 (Lincoln,	 1991)	 empenhado	 em	
facilitar	 a	 reconstrução	 ‘multi-voz’	 de	 sua	 própria	 construção,	 bem	 como	 a	 de	 todos	 os	
outros	participantes.	A	mudança	é	facilitada	na	medida	em	que	reconstruções	são	formadas	
e	os	indivíduos	são	estimulados	a	agir	sobre	elas	(Guba	&	Lincoln,	1994,	p.	115).	

De	 forma	 resumida,	 o	 estudo	 aqui	 proposto	 segue	 o	 seguinte	 posicionamento	 do	

pesquisador	proponente:	

Tabela	8	-	Posicionamento	de	pesquisa	

ONTOLOGIA	

Relativismo	 construtivista,	 o	 qual	 assume	 realidades	 sociais	 múltiplas,	
apreensíveis	e	às	vezes	conflitantes	que	são	produtos	do	intelecto	humano,	
mas	que	podem	mudar	à	medida	que	 seus	 construtores	 se	 tornam	mais	
informados	e	sofisticados	

EPISTEMOLOGIA	 Suposição	subjetivista/transacional,	que	vê	o	conhecimento	como	criado	na	
interação	entre	o	investigador	e	seus	respondentes	

METODOLOGIA	 Metodologia	dialética/hermenêutica	construtivista,	visando	a	reconstrução	
de	construções	previamente	feitas	

Nota:	adaptado	pelo	autor	de	Guba	e	Lincoln	(1994,	p.	109)		
	
	
4.2	Método	–	pesquisa	qualitativa	e	estudo	de	caso	intrínseco	

Seguindo	 com	 a	 linha	 de	 descrição	 metodológica,	 especificamente	 para	 este	 trabalho	

realizou-se	uma	pesquisa	qualitativa	por	meio	de	um	estudo	de	caso	intrínseco.		

O	formato	aqui	apresentado	de	estudo	de	caso	difere	significativamente	do	postulado	por	

Eisenhardt	(1989)	e	tradicionalmente	utilizado	no	campo	da	administração,	cuja	abordagem	

focaliza	a	construção	de	teoria.	Uma	crítica	a	esse	formato	mainstream	de	estudo	de	caso	é	

que	 ele	 foca	 tanto	 no	 desenvolvimento	 de	 construtos	 e	 sua	 mensurabilidade	 que	

frequentemente	perde-se	o	contexto,	o	rico	background	de	cada	caso	–	um	dos	principais	

focos	desta	pesquisa.	“[Eisenhardt]	parece	perder	a	essência	da	pesquisa	de	estudo	de	caso:	

o	estudo	cuidadoso	de	um	caso	único	que	leva	pesquisadores	a	ver	novas	relações	teóricas	

e	questionar	as	velhas”	(Dyer	&	Wilkins,	1991,	p.	614).		

Como	resultado,	acrescentam	os	referidos	autores,	teme-se	que	essa	forma	de	pesquisa	de	

caso	“não	criará	um	exemplo,	quer	seja,	uma	história	contra	a	qual	pesquisadores	podem	

comparar	 suas	 experiências	 e	 ter	 ricos	 insights	 teóricos”	 (Dyer	&	Wilkins,	 1991,	 p.	 613).								

Em	 seu	 contundente	 artigo,	 eles	 listam	 diversos	 estudos	 de	 caso	 único	 que	 trouxeram	

grande	avanço	à	teoria	e	se	tornaram	clássicos	na	história	da	administração.	Ainda	nessa	

dicotomia,	 organizam	 a	 comparação	 entre	 ambos	 os	 métodos	 em	 três	 áreas	 críticas:															
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(a)	o	estudo	de	profundidade	de	um	caso	único	 (contexto)	versus	o	estudo	de	múltiplos	

casos	 (contextos);	 (b)	 a	 descrição	 profunda	 versus	 superficial;	 e	 (c)	 a	 narrativa	 de	 boas	

histórias	versus	a	criação	de	bons	construtos.		

Em	 artigo	 publicado	 na	 Research	Methodology	 in	 Strategy	 and	Management,	 Langley	&	

Abdallah	 (2011)	 apontam	 a	 emergência	 de	 dois	 modelos	 de	 estudo	 qualitativo	 que	

alcançaram	 expressão	 nos	 journals	 de	 gestão	 norte-americanos,	 cada	 um	 baseado	 em	

diferentes	 suposições	 epistemológicas:	 o	 método	 Eisenhardt	 e	 o	 método	 Gioia,	 assim	

nomeados	em	referência	a	seus	originadores.	Uma	breve	síntese	dos	modelos	pode	ser	vista	

na	Tabela	9	a	seguir:	

	
Tabela	9	-	Comparativo	entre	métodos	de	estudo	de	caso	

		 Método	Eisenhardt	 Método	Gioia	

Fundações	
epistemológicas	

-	Pressupostos	pós-positivistas	
-	Objetivo:	desenvolver	teoria	
em	forma	de	proposições	
testáveis	
-	Busca	por	fatos	
-	Produto:	teoria	nomotética	

-	Pressupostos	interpretativistas	
-	Objetivo:	capturar	e	modelar	
significados	dos	informantes	
-	Busca	por	entendimento	dos	
informantes	acerca	de	eventos	
organizacionais	
-	Produto:	modelo	de	processo;	novo	
conceito	

Lógica	do	
método	

Design	para	maximizar	novidade	
crível	
-	Casos	múltiplos	(4-10)	
escolhidos	para	serem	
nitidamente	distintos	em	uma	
dimensão-chave	(ex.	
desempenho)	e	similar	em	
outras	
-	Dados	de	entrevista	com	
diversos	informantes	
-	Identificar	elementos	que	
distinguem	casos	de	
desempenho	bom	ou	ruim	(high	
x	low)	por	meio	de	comparação	
entre	casos	
-	Validade	e	confiabilidade	de	
múltiplos	pesquisadores,	
triangulação	dos	dados	

Design	para	revelação,	riqueza	e	
confiabilidade	
-	Caso	único	escolhido	por	seu	
potencial	revelatório	e	riqueza	de	
dados	
-	Entrevistas	em	tempo	real	e	
observação	
-	Construir	“estrutura	de	dados”	por	
meio	de	abstração	progressiva	
começando	com	códigos	de	
informantes	de	primeira	ordem	e	
construindo	para	temas	de	segunda	
ordem	e	dimensões	agregadas	
-	Confiabilidade	a	partir	dos	papéis	
“insider-outsider”,	checagem	de	
membros,	triangulação	
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Retórica	da	
escrita	

-	Estabelecer	novidade:	
contrastar	achados	com	
pesquisas	anteriores	
-	Fornecer	evidência:	
apresentação	de	dados	em	dois	
passos:	(a)	tabelas	de	dados;	(b)	
narrativa	de	exemplos	de	casos	
high	e	low	
-	Oferecer	explicação:	perguntar	
"por	quê"	para	cada	proposição.	
Razões	obtidas	de	dados	e	
literatura	
-	Contribuição	integrada:	ligar	
proposições	separadas	para	
construir	teoria	

-	Estabelecer	o	gap:	mostrar	como	o	
estudo	preenche	um	gap	maior	
-	Destilar	a	essência:	apresentar	a	
estrutura	de	dados	enfatizando	
temas	de	segunda	ordem	e	
dimensões	globais	
-	Elaborar	a	história:	elaborar	o	
modelo	em	dois	modos:	(a)	
apresentar	a	narrativa;	(b)	adicionar	
citações	em	tabelas	
-	Reafirmar	a	contribuição:	retornar	
para	o	gap	de	abertura	para	mostrar	
o	novo	insight	

Nota:	traduzido	e	adaptado	de	Langley	&	Abdallah	(2011,	pp.	109–110)	
	

Ainda	que	o	autor	desta	dissertação	não	acredite	em	fórmulas	prescritivas,	mas	sim	em	um	

contínuo	 de	 possibilidades	 para	 o	 pesquisador	 no	 âmbito	 de	 uma	 realidade	 complexa,	

acredita-se	que	as	 características	do	“método	Gioia”	 são	mais	adequadas	para	o	 tipo	de	

pesquisa	realizada.	Ressalta-se,	contudo,	que,	em	razão	da	coleta	de	dados	escolhida,	que	

se	fundamenta	na	pesquisa	de	dados	secundários,	este	estudo	não	segue	os	cânones	de	tal	

método,	que	se	baseia	em	entrevistas	primárias	e	decodificações	dessas	para	a	construção	

dos	 ditos	 temas	 de	 segunda	 ordem,	 apresentando,	 portanto,	 inspiração	 em	 sua	 forma	

narrativa	e	alinhamento	em	termos	de	posicionamento	paradigmático.	

	

4.3	Acesso	e	proximidade	

Dyer	e	Wilkins	(1991)	reiteram	que	o	propósito	do	pesquisador	é	chegar	tão	perto	quanto	

possível	do	mundo	dos	gestores	e	interpretar	esse	mundo	e	seus	problemas	a	partir	de	seu	

interior,	descrevendo	experiências	e	eventos	únicos	e	típicos	os	quais	servirão	de	base	para	

se	 relacionar	com	outros	estudos,	ou	mesmo	contribuir	para	o	desenvolvimento	 teórico.	

Assim,	 o	 estudo	 de	 caso	 qualitativo	 é	 norteado	 por	 pesquisadores	 investindo	 tempo	

considerável	em	campo,	pessoalmente	em	contato	com	atividades	e	operações	do	caso,	

refletindo	e	revisando	descrições	e	significados	do	que	está	acontecendo	(Stake,	2000).	
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Para	além	do	critério	técnico	de	selecionar	casos	por	seu	potencial	revelatório,	estudos	em	

profundidade,	tal	como	aqui	realizado,	requerem	que	as	organizações	forneçam	bom	acesso	

para	assegurar	a	riqueza	dos	dados,	afirmam	Langley	e	Abdallah	(2011).		

Dito	isso,	o	foco	deste	estudo	foi	o	Prêmio	Empreendedor	Social,	realizado	pela	Folha	de	

S.Paulo	e	a	Fundação	Schwab,	ao	 longo	de	mais	de	uma	década	de	sua	existência	(2005-

2015).	 Trata-se	de	uma	 seleção	de	 caso	 intencional,	 dentro	do	que	Stake	 (2000)	 aponta	

como	aquele	em	que	“nós	sentimos	que	podemos	aprender	mais”:		

Isso	pode	significar	escolher	o	mais	acessível	ou	aquele	com	o	qual	podemos	passar	mais	
tempo.	 Potencial	 para	 aprender	 é	 um	 critério	 diferente	 e	 às	 vezes	 superior	 ao	 de	
representatividade.	Às	vezes	é	melhor	aprender	muito	de	um	caso	atípico	do	que	pouco	de	
um	caso	aparentemente	típico	(Stake,	2000,	p.	451).	

A	escolha	do	caso	vem	dessa	possibilidade	única	de	revelar	detalhes	e	idiossincrasias	de	uma	

iniciativa	 que	 se	 posicionou	 como	 uma	 das	 principais	 premiações	 no	 campo	 do	

empreendedorismo	socioambiental	no	Brasil	na	última	década.	O	acesso	direto,	altamente	

relevante,	tem	origem	na	vivência	pessoal	e	experiência	profissional	do	autor	deste	estudo,	

que	participou	ativamente	da	coordenação	da	premiação	ao	longo	de	10	desses	11	anos	a	

serem	 estudados,	 sendo	 detentor	 exclusivo	 de	 boa	 parte	 das	 fontes	 de	 pesquisa	 que	

documentam	 sua	 história,	 nunca	 antes	 consolidadas	 e	 sistematizadas,	 seja	 para	 fins	

empíricos,	seja	para	fins	acadêmicos.	Tal	participação	permitiu	uma	observação	intensa	e	

detalhada	do	objeto	de	pesquisa	em	questão.	

Segundo	 Van	 Maanen	 (1979),	 os	 dados	 desenvolvidos	 por	 métodos	 qualitativos	 fazem	

sentido	quando	um	pesquisador	figurativamente	coloca	colchetes	em	torno	de	um	domínio	

temporal	e	espacial	do	mundo	social,	desenvolvendo	descrições	que	são	essencialmente	

mapas	 ideográficos	 do	 território,	 que	 devem,	 então,	 ser	 lidos	 e	 interpretados	 pelo	

investigador.	 Descrever	 é	 então	 o	 ato	 fundamental	 da	 coleta	 de	 dados	 em	 um	 estudo	

qualitativo.	Mas	o	mapa	não	pode	ser	considerado	o	território	simplesmente	porque	é	um	

produto	reflexivo	da	invenção	do	mapeador:		

O	 mapeador	 se	 vê	 tanto	 quanto	 ele	 vê	 o	 território.	 Há	 mapas	 melhores	 e	 piores	 e	
pesquisadores	 qualitativos	 buscam	 construir	 os	 bons	 movendo-se	 para	 mais	 perto	 do	
território	que	estudam	no	sentido	físico,	assim	como	no	sentido	intelectual,	minimizando	o	
uso	de	mecanismos	de	distanciamento	artificial	como	rótulos	analíticos,	hipóteses	abstratas	
e	estratégias	de	investigação	pré-formuladas	(Van	Maanen,	1979,	p.	520).	
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A	 seleção	 do	 caso	 em	 particular	 procurou	 atingir	 o	 que	 Stake	 (2000)	 descreve	 como	

conhecimento	empírico	 (experiential	knowledge),	a	essência	da	compreensão	qualitativa.	

Para	o	referido	autor,	esse	tipo	de	estudo	pode	engrandecer	a	experiência	do	 leitor,	por	

meio	 de	 descrições	 situacionais	 e	 narrativas	 das	 atividades,	 relações	 pessoais	 e	

interpretações	em	grupo	acerca	do	caso.	Através	de	observação,	enumeração	e	conversa,	o	

pesquisador	pode	pessoalmente	vir	a	perceber	a	natureza	do	caso:	

Quando	o	pesquisador	pode	ver	e	 saber	mais	 sobre	o	caso	pessoalmente,	ele	pode	vir	a	
compreendê-lo	 da	 forma	 mais	 esperada	 e	 respeitada.	 Mas	 quando	 encontra	 o	 caso	
obscurecido,	 estendendo	 em	 regiões	 muito	 distantes	 ou	 além	 de	 sua	 compreensão	 e,	
portanto,	 além	 do	 encontro	 pessoal,	 o	 caso	 é	 suscetível	 de	 se	 tornar	 excessivamente	
abstrato.	(Stake,	2000,	p.	454)	 	

Dessa	forma,	a	análise	e	o	conhecimento	gerado	a	partir	deste	caso	intrínseco	tiveram	como	

objetivo	alcançar	 seu	alto	potencial	de	aprendizagem,	em	consonância	 com	os	objetivos	

epistemológicos	do	pesquisador.		

	
4.4	Protocolo	e	validade	de	pesquisa,	coleta	de	dados	e	triangulação	

O	presente	estudo	trata	de	uma	pesquisa	de	processo,	preocupada	com	a	compreensão	de	

como	as	coisas	se	desenvolvem	no	tempo	e	por	que	elas	se	desenvolvem	de	tal	forma,	em	

contraposição	ao	que	Langley	(1999)	descreve	como	pesquisa	de	variância.	Portanto,	dados	

de	processo	consistem	de	“histórias	sobre	o	que	aconteceu	e	quem	fez	o	quê	e	quando,	ou	

seja,	eventos,	atividades	e	escolhas	ordenadas	no	tempo”	(Langley,	1999,	p.	692).		

Concorda-se	 com	 Stake	 (2005),	 quando	 propõe	 que	 o	 estudo	 de	 caso	 “concentra-se	 no	

conhecimento	 empírico	 do	 caso	 e	 na	 atenção	 vigorosa	 às	 influências	 de	 seus	 contextos	

social,	 político	 e	 outros”.	 Assim,	 o	 adequado	 entendimento	 do	 caso	 exige	 atenção	

meticulosa	a	suas	atividades,	que	o	autor	sistematiza	por	meio	de	cinco	requisitos	–	escolha	

do	problema,	triangulação,	conhecimento	empírico,	contextos	e	atividades	–,	os	quais	foram	

adotados	no	desenvolvimento	desta	dissertação.	

Para	tal	 fim,	a	coleta	de	dados	procurou	documentar	da	 forma	mais	completa	possível	a	

sequência	 de	 eventos	 pertinentes	 ao	 processo	 de	 criação,	 implementação	 e	

operacionalização	do	Prêmio	Empreendedor	Social,	bem	como	as	mudanças	que	o	afetaram.	

Por	isso,	a	análise	dos	dados	procurou	compreender	os	padrões	(patterns)	em	eventos	(em	
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vez	 de	 variáveis),	 buscando	 um	 meio	 de	 conceitualizá-los.	 Ressalta-se	 que	 existem	

diferentes	níveis	de	evento,	o	qual	pode	incluir	“um	ano	ruim,	uma	fusão,	uma	decisão,	uma	

reunião,	uma	conversa	ou	um	aperto	de	mão”	(Langley,	1999,	p.	693)	–	e	nesta	pesquisa	se	

tentou	discriminar	os	mais	relevantes,	como	o	início	da	parceria	entre	a	Folha	e	a	Fundação	

Schwab;	 os	 principais	 incidentes	 críticos	 dessa	 parceria	 (Pettigrew,	 1985;	 Pettigrew	 &	

Fenton,	2000),	como	o	momento	em	que	a	Schwab	deixa	de	aportar	recursos	financeiros	ou	

quando	decide	retirar	o	benefício	direto	de	o	vencedor	ir	ao	Fórum	Econômico	Mundial;	os	

principais	eventos	na	cronologia	do	Prêmio,	como	o	lançamento	de	uma	premiação	focada	

em	projetos	nascentes	e	a	criação	de	uma	rede	de	empreendedores	sociais,	que,	por	sua	

vez,	também	apresenta	incidentes	críticos	de	natureza	própria.		

Stake	chama	atenção	para	o	fato	de	que	não	é	sempre	fácil	para	o	pesquisador	de	um	caso	

“dizer	onde	a	criança	termina	e	onde	o	ambiente	começa”,	porém	é	útil	especificá-lo	por	

meio	 de	 delimitações	 e	 padrões	 de	 atividades.	 “Aqui	 e	 acolá,	 pesquisadores	 chamarão	

qualquer	coisa	que	queiram	de	um	estudo	de	caso,	mas	quanto	mais	o	objeto	de	estudo	for	

um	sistema	específico,	único	e	delimitado,	maior	a	utilidade	de	sua	base	lógica	epistêmica”	

(Stake,	2000,	p.	444).	

A	 fim	de	examinar	as	particularidades	do	caso,	a	pesquisa	 se	baseou	na	busca	do	que	é	

comum	e	o	que	é	particular	ao	objeto	de	estudo,	por	meio	de	sua	descrição	densa	(thick	

description),	conforme	proposto	pelo	referido	autor:	

1) a	natureza	do	caso,	particularmente	sua	atividade	e	funcionamento	

2) seu	background	histórico	

3) seu	ambiente	físico	

4) contexto	

5) outros	casos	pelos	quais	ele	é	reconhecido	

6) informantes	por	meio	dos	quais	o	caso	pode	ser	conhecido	

Em	razão	do	fato	de	o	pesquisador,	neste	estudo,	ter	participado	ativamente	do	processo	

de	construção	e	mudança	do	Prêmio	analisado,	um	desafio	 interpõe:	deixar	o	campo	da	

opinião	e	preferência	e	focar	no	conhecimento	empírico,	como	defendido	por	Stake	(2000).	
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A	 vivência	 e	 a	 experiência	 nesse	 caso	 facilitaram	 o	 acesso	 a	 fontes	 dados	 secundários,	

essencial	para	a	consecução	dos	objetivos	deste	trabalho.	Contudo,	ainda	que	o	autor	desta	

pesquisa	 se	mostre	 à	 vontade	 com	 tal	 proximidade	 em	 relação	 ao	 objeto	 de	 estudo,	 é	

preciso	 enfatizar	 a	 importância	 de	 estabelecer	 um	 protocolo	 cuidadoso,	 no	 sentido	 de	

buscar	objetividade	para	evitar	vieses	e	juízos	de	valor	em	potencial.	

Assim,	 para	 tornar	 dados	 empíricos	 mais	 objetivos	 e	 menos	 subjetivos,	 aplicaram-se	

métodos	de	triangulação,	não	apenas	em	um	passo	único,	mas	continuamente	no	percorrer	

de	 todo	 o	 período	 de	 estudo.	 “Boas	 pesquisas	 de	 estudo	 de	 caso	 seguem	 práticas	

disciplinadas	 de	 análise	 e	 triangulação	 para	 separar	 o	 que	 merece	 ser	 chamado	 de	

conhecimento	empírico	do	que	é	opinião	e	preferência”,	afirma	Stake	(2005,	p.	454).		

Neste	 caso,	 que	 teve	 como	 base	 a	 análise	 de	 dados	 secundários,	 utilizou-se	 como	

triangulação	interna	a	comparação	de	milhares	de	documentos	de	registro	do	Prêmio,	com	

um	cuidado	especial	para	dados	dissonantes,	para	os	quais	buscou-se	validação	e	ratificação	

por	meio	da	prospecção	ativa	das	fontes	de	dados	mais	confiáveis	a	que	se	teve	alcance.		

Por	triangulação	entende-se	o	“processo	de	usar	múltiplas	percepções	a	fim	de	clarificar	o	

significado,	verificar	a	repetitividade	de	uma	observação	ou	interpretação”	(Stake,	2005,	p.	

454).	 Dado	 que	 a	 proposta	 de	 um	 relatório	 de	 caso	 não	 é	 representar	 o	 mundo,	 mas	

representar	 o	 caso,	 os	 critérios	 para	 conduzir	 uma	 pesquisa	 coerente	 necessitam	 ser	

adaptados	circunstancialmente	para	se	enquadrarem	na	busca	pela	particularização	efetiva.	

Neste	caso,	tais	adaptações	circunstanciais	levaram	em	conta	os	critérios	propostos	por	dois	

grupos	 de	 pesquisadores,	 os	 quais	 nortearam	 todo	 o	 desenvolvimento	 deste	 trabalho.													

O	primeiro	refere-se	aos	dois	conjuntos	de	critério	de	pesquisa	apresentados	por	Guba	e	

Lincoln	 (1994)	 para	 o	 paradigma	 construtivista:	 os	 tradicionais	 de	 confiabilidade,	 que	 se	

traduzem	em	credibilidade,	transferibilidade,	confiança	e	capacidade	de	confirmação;	e	os	

relacionados	 a	 autenticidade:	 de	 equidade	 (a	 pesquisa	 apresenta	 fairness),	 ontológica	

(amplia	construções	pessoais),	educativa	(leva	à	compreensão	aprimorada	das	construções	

de	outros),	catalítica	(estimula	a	ação)	e	tática	(habilita	a	ação,	empower).	

Já	Pozzebon,	Rodriguez	&	Petrini	(2014)	estruturam	o	que	chamam	de	princípios	dialógicos	

para	 um	 caminho	 não	 fundacional	 de	 pesquisa	 qualitativa	 (nonfoundationalist),	 em	
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contraposição	 à	 pesquisa	 fundacionalista	 e	 quasi-fundacionalista,	 conforme	 podem	 ser	

conferidos	de	forma	resumida	na	tabela	a	seguir.	

Tabela	10	-	Validade	de	pesquisa	não	fundacionalista	

ASPECTOS	DE	
INTERPRETAÇÃO	

PRINCÍPIO	DIALÓGICO	 FONTES	DE	INSPIRAÇÃO	

Interação	com	o	
material	empírico	

Autenticidade	
O	pesquisador	estava	lá?		
>	O	autor	desta	dissertação,	neste	caso,	
participou	ativamente	de	todos	os	
processos	organizacionais	ao	longo	do	
período	estudado	

Critérios	de	pesquisa	
etnográfica	(Golden-
Biddle	&	Locke,	1993)	
	
Critérios	da	pesquisa	
crítica	(Alvesson	&	
Skoldberg,	2000;	Hardi	et	
al.,	2001;	Scherer,	2009)	
	
	
	
	
Critérios	da	pesquisa	
confessional	(Schultze,	
2000)	
	
	
	
Critérios	da	pesquisa	pós-
moderna	(Czarniawaska,	
1999)	

Construindo	uma	
interpretação	
sólida	

Plausibilidade	
A	história	faz	sentido?		
>	Pela	estratégia	da	descrição	densa	e	da	
narrativa,	buscou-se	construir	uma	história	
plausível	por	meio	de	fatos	e	exemplos	
concretos	

Empenhando-se	
em	uma	
interpretação	
crítica	

Criticidade	
O	texto	estimula	leitores	a	re-examinar	
pressupostos	que	estão	na	base	de	seu	
trabalho?	
O	texto	inclui	a	possibilidade	de	criticar	as	
condições	sociais	existentes	e	a	
distribuição	de	poder?		
>	Ainda	que	envolvido	na	história	do	caso	
estudado,	o	autor	buscou	realizar	uma	
análise	interpretativa	crítica	dos	fatos,	com	
base	no	paradigma	construtivo-relativista	

Refletindo	sobre	a	
produção	de	texto	
e	o	uso	da	
linguagem		

Reflexividade	
O	autor	revela	seu	papel	pessoal	e	sua	
seleção	de	atores	representados	no	texto?	
O	texto	revela	detalhes	pessoais	sobre	o	
pesquisador	(escrita	autorreveladora),	
entrelaçando	conteúdo	“real”	e	
confissional?	
>	Ao	longo	do	texto,	apresentaram-se	
claramente	os	atores	envolvidos	e	seus	
papéis	(inclusive	o	do	próprio	autor)	no	
caso	em	questão,	de	forma	reflexiva	

Sendo	criativo	e	
evocativo	por	meio	
dos	aspectos	do	
texto	

Destreza/astúcia	(artfulness)	
O	autor	mobiliza	criatividade,	arte,	cultura	
para	expressar	e	esculpir	suas	ideias?		
>	Levou-se	em	conta	a	criatividade	no	
processo	de	elaboração	da	dissertação,	em	
consonância	com	a	experiência	e	
habilidades	empíricas	do	autor	do	trabalho	

Nota:	traduzido	de	Pozzebon,	Rodriguez	&	Petrini	(2014)	
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Para	esta	pesquisa,	 tanto	os	 critérios	de	autenticidade	apresentados	por	Guba	e	 Lincoln	

quanto	os	princípios	dialógicos	de	Pozzebon,	Rodriguez	e	Petrini,	como	descritos	na	Tabela	

10,		foram	levados	em	consideração	e	serviram	de	base	reflexiva	ao	longo	do	desenho,	do	

desenvolvimento	e	das	considerações	deste	estudo,	a	despeito	de,	geralmente,	não	serem	

tomados	 como	 relevantes	 em	 uma	 tradicional	 pesquisa	 positivista	 ou	 pós-positivista.													

No	 caso	 dos	 critérios	 de	 autenticidade	 de	 Guba	 e	 Lincoln,	 deu-se	 maior	 enfoque	 na	

ampliação	 de	 construções	 pessoais	 de	 forma	 a	 levar	 à	 compreensão	 aprimorada	 das	

construções	de	outros	acerca	do	caso	estudado.	

Nesta	 dissertação,	 propôs-se	 atender	 ao	 critério	 de	 confirmação	 por	meio	 de	member-

checking,	ou	seja,	validação	da	análise	e	principais	resultados	com	stakeholders-chave	na	

história	do	prêmio.	Para	tanto,	realizou-se	logo	após	a	primeira	redação	dos	seis	capítulos	

desta	 pesquisa	 um	 encontro	 com	 três	 profissionais	 que	 participaram	 diretamente	 da	

iniciativa	 estudada:	 a	 jornalista	 que	 foi	 editora	 responsável	 durante	 as	 nove	 primeiras	

edições	 do	 concurso	 no	 Brasil;	 uma	 consultora	 corresponsável	 pela	 sistematização	 da	

premiação	 no	 Brasil;	 e	 uma	 repórter	 que	 participou	 de	 diversas	 visitas	 de	 campo	 a	

empreendedores	sociais	ao	longo	dos	anos.	Com	inspiração	no	formato	de	grupo	de	foco,	o	

autor	 realizou	a	 técnica	de	entrevista	de	checagem	de	dados,	no	 início	de	novembro	de	

2016,	em	que	os	principais	eventos	e	seus	padrões	descritos	nesta	pesquisa	de	processo	

foram	confirmados	e	debatidos	em	grupo.	Os	demais	critérios	passarão	pelo	escrutínio	de	

acadêmicos	convidados	a	validar	o	processo	de	pesquisa	na	banca	de	avaliação	do	trabalho.		

Dada	a	grande	quantidade	de	fontes	documentais	acumuladas	ao	longo	de	dez	anos	e	com	

vistas	a	tornar	mais	objetivo	o	que	por	natureza	é	subjetivo,	o	material	empírico	da	pesquisa	

foi	constituído	por	dados	secundários.	Vale	ressaltar	que	a	participação	e	a	vivência	com	o	

objeto	 de	 pesquisa	 se	 deram	 retrospectivamente.	 Segundo	 Langley	 (1999),	 dados	 de	

processo	 tendem	 a	 incorporar	 um	 mix	 de	 memórias	 e	 interpretações	 (entrevistas	

retrospectivas	ou	em	tempo	real,	grupos	focais,	questionários,	diários),	observações	in	vivo	

(reuniões,	conversas,	eventos,	shadowing)	–	realizadas	empiricamente	de	2005	a	2015	–	e	

artefatos	(minutas,	planos,	relatórios,	registros	de	arquivos).	As	próprias	fontes	secundárias,	

dada	sua	ampla	variabilidade,	serviram	para	triangulação	dos	dados.	
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Como	se	trata	da	primeira	vez	na	história	em	que	o	Prêmio	é	analisado	do	ponto	de	vista	

teórico/acadêmico,	 optou-se	 pelo	 escrutínio	 de	 milhares	 de	 registros	 documentais	 até	

então	esparsos	e	desorganizados	em	arquivos-mortos	no	jornal,	bases	de	dados	variadas,	

matérias	 disponíveis	 on-line	 apenas	 em	 cache	 (dada	 a	 distância	 histórica	 das	 primeiras	

edições)	e	correspondência	eletrônica	entre	2005	e	2015,	entre	outras	fontes.	Na	visão	do	

autor,	fazia-se	essencial	e	inexorável	a	organização	e	análise	preliminar	desses	dados,	a	fim	

de	que	futuros	estudos	possam	ser	produzidos,	conforme	sugeridos	oportunamente.	

Destarte,	para	historiar	e	analisar	a	evolução	longitudinal	do	Prêmio,	foram	examinados	um	

total	 de	 6.688	 registros	 da	 iniciativa,	 das	 quais	 mais	 de	 6.000	 mensagens	 de	 correio	

eletrônico	trocadas	no	período	estudado	e	mais	de	650	arquivos	de	documentos	diversos,	

relativos	 à	 totalidade	 de	 documentos	 sobre	 a	 premiação	 encontrados	 nos	 arquivos	 do	

pesquisador	e	em	pesquisas	on-line,	categorizados	em	20	grupos,	conforme	a	Tabela	11:	

Tabela	11.	Registros	históricos	do	Prêmio	examinados	para	a	pesquisa	
TIPO	DE	DOCUMENTO	 QDE.	
Anúncios	de	jornal	e	internet	 7	
Apresentações	em	PowerPoint	 39	
Atas	de	reunião	 15	
Áudio	de	entrevista	 1	
Cadernos	especiais	(2005-2015)	 11	
Contratos	 51	
Documentos	diversos	(relatórios	internos,	planejamentos	estratégicos	etc.)	 136	
Folder	 1	
Formulários	de	inscrição	 12	
Fotografias	e	outros	registros	visuais	 72	
Logotipos	 2	
Mailings		 4	
Manuais	diversos	 2	
Matérias	e	reportagens	 29	
Planilhas	e	bases	de	dados	com	análises	dos	candidatos	inscritos	 144	
Propostas	de	patrocínio	 37	
Regulamentos	ao	longo	dos	anos	 12	
Relatórios	de	avaliação	 13	
Releases	de	imprensa	 30	
Textos	de	sites	 36	
	 	
Mensagens	por	e-mail	 6034	
	 	
TOTAL	 6688	

Nota:	elaborado	pelo	autor	
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Dessa	 categorização	 e	 escrutínio	 inicial,	 foram	 excluídos	 diversos	 registros	 de	 menor	

relevância	 (como	 mailings	 e	 matérias	 sem	 importância	 direta	 para	 os	 objetivos	 desta	

dissertação),	 selecionando-se,	 assim,	 288	 arquivos	 principais,	 incluindo	 relatórios,	

publicações,	 cadernos	 especiais	 e	 instrumentos	 de	 avaliação,	 além	 das	 mensagens	

eletrônicas	 referentes	 ao	 Prêmio	 e	 trocadas	 no	 período	 2005-2015,	 para	 uma	 análise	

aprofundada	e	depuração	dos	dados	na	forma	de	registro	histórico.		

Langley		(1999)	destaca	que	dados	de	processo	coletados	em	contextos	organizacionais	reais	

apresentam	várias	características	que	os	tornam	difíceis	de	analisar	e	manipular,	uma	vez	

que	lidam	com	sequência	de	eventos,	envolvem	múltiplos	níveis	de	análise,	estão	atrelados	

ao	tempo,	variando	em	termos	de	precisão,	duração	e	relevância	e,	por	fim,	representam	

fenômenos	como	relações	em	mudança,	pensamentos,	sentimentos	e	interpretações.	

Segundo	 a	 autora,	 particularmente	 em	 estudos	 de	 processos	 de	 estratégia,	 inovação	 e	

decisão,	o	pesquisador	é	frequentemente	obrigado	a	combinar	dados	históricos,	coletados	

por	meio	de	análise	de	documentos	e	entrevistas	retrospectivas,	com	dados	atuais	coletados	

em	tempo	real.	Ela	considera	o	primeiro	grupo	geralmente	esparso	e	sintético,	carente	de	

certas	nuances	e	detalhes	úteis.	A	participação,	nesse	 caso,	pode	enriquecer	 tais	dados.									

O	desafio,	no	caso,	é	não	sofrer	o	que	Pettigrew	(1990)	chama	de	morte	por	asfixia	de	dados.	

Acreditou-se,	 contudo,	 no	desafio	de	 se	 fazer	uma	pesquisa	 consistente	e	 relevante	por	

meio	de	dados	secundários	que	expressassem	as	transformações	e	decisões	ocorridas	ao	

longo	do	período	estudado,	fugindo	ao	tradicional	–	porém	muitas	vezes	superficial	–	uso	

imediato	de	fontes	primárias,	que,	nesse	caso,	trariam	dificuldade	adicional	de	engajamento	

e	localização,	dada	a	alta	rotatividade	verificada	nas	organizações	envolvidas.		

Considerou-se,	 com	 isso,	que	uma	 rica	análise	dos	dados	 já	existentes,	em	grande	parte	

inéditos	e	de	posse	exclusiva	do	autor,	cumpririam	plenamente	com	os	objetivos	propostos	

neste	estudo,	tendo	em	mente	limitações	que	atingem	quaisquer	pesquisas.		

	

4.5	Apresentação	dos	dados	

O	desdobramento	desta	 dissertação	 envolveu	 a	 construção	de	uma	história	 detalhada	 a	

partir	de	dados	brutos,	chamada	de	estratégia	da	narrativa.	Na	área	da	gestão	estratégica,	
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afirma	 Langley	 (1999,	 p.	 695),	 “o	 exemplo	 clássico	 desse	 estilo	 é	 a	 história	 de	 Chandler	

(1964)	 sobre	 a	 evolução	 da	 empresa	 americana”.	 Segundo	 ela,	 o	mesmo	estilo	 também	

domina	 o	 trabalho	 de	 pesquisadores	 de	 estratégia	 que	 adotam	 uma	 perspectiva	

contextualista,	notadamente	Andrew	Pettigrew,	cuja	abordagem	inspirou	este	trabalho.		

É	certo	que	quase	todas	as	pesquisas	de	processos	envolvem	em	algum	ponto	recorrer	a	

essa	 estratégia,	 que	 pode	 servir	 a	 diferentes	 propostas,	 dependendo	 dos	 objetivos	 do	

pesquisador.	 Para	 muitos,	 é	 meramente	 um	 passo	 preliminar	 focado	 em	 preparar	 uma	

cronologia	para	análise	subsequente	–	essencialmente,	uma	ferramenta	de	organização	de	

dados	que	pode	 servir	 também	como	validação	 (Eisenhardt,	 1989).	 Para	 contextualistas,	

contudo,	 a	 narrativa	 tem	 um	 papel	 substancial,	 incorporando	 um	 elemento	 analítico:	

“Nossas	cronologias	analíticas	esclarecem	sequências	em	níveis	de	análise,	sugerem	ligações	

causais	 entre	 níveis	 e	 estabelecem	 temas	 analíticos	 iniciais”	 (Pettigrew,	 1990,	 p.280).												

Tal	 formato	 orientou	 todo	 o	 capítulo	 de	 análise	 desta	 dissertação,	 em	 que	 se	 buscam	

identificar	e	analisar	diferentes	 incidentes	críticos	 (negativos	e	positivos)	 relacionados	ao	

objeto	de	estudo	(McNulty	&	Pettigrew,	1999;	Pettigrew,	1992;	Van	de	Ven,	1992).	

Ao	 se	 relacionar	a	abordagem	contextualista	 com	a	 já	 referida	perspectiva	construtivista	

(Dyer	&	Wilkins,	1991;	Guba	&	Lincoln,	1994),	a	narrativa	pode	se	tornar	o	principal	produto	

da	pesquisa.	O	foco	é	alcançar	a	compreensão	dos	fenômenos	organizacionais	–	não	por	

meio	de	proposições	formais,	mas	fornecendo	a	experiência	vicária	de	um	ambiente	real	em	

toda	sua	riqueza	e	complexidade	(Guba	&	Lincoln,	1994).		

Para	 os	 proponentes	 dessa	 abordagem,	 é	 o	 detalhe	 contextual	 na	 narrativa	 (thick	

description)	que	permitirá	ao	leitor	julgar	a	transferibilidade	das	ideias	a	outras	situações.			

O	pesquisador	que	adota	essa	filosofia	tenta	evitar	excessiva	redução	de	dados	e	apresentar	

tão	 completo	 quanto	 for	 possível	 os	 diferentes	 pontos	 de	 vista	 no	 processo	 estudado	

(Langley,	1999,	p.	695).	Neste	estudo,	usou-se	essa	técnica,	ponderando-se,	entretanto,	a	

quantidade	de	informação	apresentada	e	discutida	para	que	não	fugisse	aos	propósitos	de	

uma	dissertação	em	termos	de	escopo,	profundidade	e	tamanho.	

No	modelo	de	Gioia	(Gioia,	Corley,	&	Hamilton,	2012),	o	interesse	está	em	abarcar	como	as	

pessoas	entendem	as	mudanças	com	as	quais	elas	estão	lidando	e	como	esses	significados	

se	desenvolvem.	De	acordo	com	Langley	&	Abdallah	(2011),	os	produtos	teóricos	gerados	
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são	 narrativas	 que	 tentam	 ao	 mesmo	 tempo	 fornecer	 proximidade	 às	 chamadas	

perspectivas	dos	participantes	e	ainda	acrescentar	as	interpretações	dos	autores	para	essas	

perspectivas,	destiladas	em	um	conjunto	de	categorias	abrangentes	ou	temas	que	ressoam	

tanto	para	os	participantes	como	para	os	leitores	e	ainda	comunicam	um	novo	insight.	

Queremos	aprender	o	que	um	caso	selecionado	faz	–	suas	atividades,	seu	funcionamento.	
Observaremos	o	que	pudermos,	 pediremos	 a	outros	por	 suas	observações	 e	 juntaremos	
artefatos	desse	funcionamento.	Por	exemplo,	o	departamento	estudado	fornece	serviços,	
gere-se	 e	 responde	 a	 gestores	 por	 autoridades	 externas,	 observa	 regras,	 adapta-se	 a	
restrições,	busca	oportunidades	e	muda	seus	colaboradores.	Descrever	e	interpretar	essas	
atividades	constitui	uma	grande	parte	de	muitos	estudos	de	caso	(Stake,	2005,	p.	452).	

Se	bem	executada,	essa	estratégia	narrativa,	 afirma	Langley,	 tem	a	grande	vantagem	de	

reproduzir	em	toda	sua	sutileza	a	ambiguidade	que	existe	nas	situações	observadas.	 Isso	

evita	a	necessidade	de	definições	exatas	quando	as	fronteiras	não	são	claras	–	caso	deste	

estudo	–	e	 facilmente	acomoda	dados	ecléticos.	Fischer	 (2010),	por	exemplo,	 ressalta	as	

dificuldades	 de	 precisão	 conceitual	 e	 de	 fundamentação	 teórica	 para	 dar	 sustentação	 à	

compreensão	do	empreendedorismo	no	âmbito	das	teorias	organizacionais.		

Não	 se	 trata	 apenas	 de	 um	 problema	 de	 nomenclatura	 e	 de	 carência	 de	 conhecimento	
sistematizado,	mas	envolve	a	complexidade	do	objeto	de	estudo,	a	variedade	de	 formas,	
que	 assume	 na	 realidade	 empírica,	 bem	 como	 o	 enquadramento	 político-ideológico	 de	
quem	estuda,	das	linhas	de	pesquisa	adotadas	para	analisá-lo	e	do	tipo	de	vínculo	que	se	
pretende	estabelecer	entre	a	teoria	e	a	prática.	(p.	188)	

Do	 outro	 lado,	 em	 termos	 de	 limitações	 desse	modelo,	 está	 o	 desafio	 de	 convencer	 os	

leitores	sobre	a	possibilidade	de	transferência	e	relevância	dos	resultados	dada	a	propensão	

para	estudar	casos	individuais.	Também	há	um	claro	trade-off	em	relação	a	técnicas	mais	

quantitativas:	enquanto	apresenta	alta	precisão,	“a	estratégia	narrativa	traz	embutida	alta	

complexidade	e	baixa	capacidade	de	generalização”	(Langley,	1999,	p.	706).	

	
4.6	Generalização		

Na	análise	de	Stake	 (2000),	mesmo	o	estudo	de	caso	 intrínseco	pode	ser	visto	como	um	

pequeno	passo	em	direção	a	uma	grande	generalização,	porém	isso	não	deve	ser	um	alvo	

em	toda	pesquisa.	Danos	ocorrem	quando	o	compromisso	em	generalizar	ou	teorizar	se	dá	

de	maneira	tão	evidente	que	a	atenção	do	pesquisador	é	desviada	de	aspectos	importantes	

sobre	o	entendimento	do	caso	em	si,	destaca	o	autor.		
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Em	um	estudo	de	caso	intrínseco,	pesquisadores	não	evitam	generalização	–	nem	podem.		

[...]	 eles	 esperam	 que	 seus	 leitores	 compreendam	 suas	 interpretações	 e	 que	 também	
cheguem	às	suas	próprias	[considerações].	[O	objetivo	é]	aprender	o	suficiente	sobre	o	caso	
para	encapsular	 significados	 complexos	em	um	 relatório	 finito,	de	 forma	a	escrever	esse	
caso	 em	 uma	 narrativa	 suficientemente	 descritiva	 a	 fim	 de	 que	 os	 leitores	 possam	
experimentar	esses	acontecimentos	vicariamente	e	 tirar	 suas	próprias	 conclusões	 (Stake,	
2000,	p.	450).	

Nessa	 linha	 de	 pensamento,	 os	 estudos	 de	 caso	 apresentam	 valor	 ao	 refinar	 a	 teoria,	

sugerindo	complexidades	para	futuras	investigações	assim	como	ajudando	a	estabelecer	os	

limites	da	possibilidade	generalização.		

Em	razão	das	delimitações	de	escopo,	tempo	e	método	deste	estudo,	esclarece-se	que	não	

se	buscou	a	generalização	dos	achados	desta	pesquisa.	Com	esta	dissertação,	almejou-se	

poder	contribuir	com	o	processo	de	(re)construção	do	conhecimento	dentro	dos	objetivos	

propostos,	 de	 forma	 incremental	 e,	 eventualmente,	 dialética,	 além	 de	 oportunizar	 essa	

experiência	vicária	–	que	faz	as	vezes	de	outrem	–	defendida	e	descrita	por	Stake.		
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5	 ANÁLISE	DO	CASO	

Ainda	 que	 as	 origens	 organizacionais	 do	 movimento	 do	 empreendedorismo	 social	 sejam	

creditadas	 notadamente	 aos	 Estados	 Unidos	 e	 ao	 Reino	 Unido,	 mercados	 emergentes	 e	

economias	 em	 transição	 apresentam	 alguns	 dos	 mais	 contundentes	 casos	 de	

empreendedorismo	e	inovação	(Alter,	2007).		

Por	 outra	 perspectiva,	 pressupõe-se	 que,	 motivados	 por	 um	 contexto	 de	 necessidade	 de	

mobilização	de	recursos,	esses	empreendimentos	sociais	lançam-se	a	participar	de	premiações	

e	concursos	dos	mais	diversos.	“Legitimidade	é	atrelada	a	organizações	que	se	enquadram	em	

expectativas	 institucionalizadas,	 e	 recursos	 são	 frequentemente	 recompensados	 com	 base	

nisso.	Empreendimentos	sociais	não	se	encaixam	em	uma	forma	única	e	estabelecida,	portanto	

enfrentam	o	desafio	da	legitimidade”		(Battilana	&	Lee,	2014,	p.410).	

Assim,	as	premiações	se	reforçam	no	contexto	emergente	da	colaboração	entre	organizações	

da	sociedade	civil	e	de	mercado,	ampliada	a	partir	dos	anos	1990	como	uma	das	mais	fortes	

estratégias	para	promover	o	desenvolvimento	social	sustentado.	“Avanços	e	as	mazelas	que	

podem	ser	contabilizados	nestes	anos	de	predomínio	de	políticas	neoliberais	estão	criando	uma	

convergência	de	opiniões	 sobre	a	necessidade	de	 integrar	diversos	 agentes	econômicos	no	

esforço	de	promover	o	desenvolvimento”	(Fischer,	2002	p.29).		

Para	a	autora,	“as	características	organizacionais	de	cada	entidade	participante	de	uma	aliança	

de	cooperação	influenciam	a	configuração	e	o	desempenho	da	parceria”	(p.	30).	No	caso	aqui	

estudado,	a	aliança	se	dá	entre	duas	organizações	de	naturezas	completamente	distintas:	a	

Fundação	 Schwab	 para	 o	 Empreendedorismo	 Social,	 da	 Suíça,	 e	 a	 Folha	 da	 Manhã,	

representada	por	seu	mais	tradicional	veículo	–	o	jornal	Folha	de	S.Paulo.	

	

5.1	As	realizadoras:	a	Folha	de	S.Paulo	e	a	Fundação	Schwab													

O	Prêmio	Empreendedor	Social,	foco	de	estudo	desta	pesquisa,	é	um	desdobramento	de	um	

encontro	 idiossincrático	 entre	 um	 dos	 principais	 conglomerados	 de	 mídia	 do	 país	 e	 uma	

fundação	de	renome	internacional	no	apoio	ao	empreendedorismo	social.	
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O	Grupo	Folha	enaltece	o	fato	de	ser	controlador	do	jornal	de	“maior	circulação	e	influência	

(Folha	de	S.Paulo),	a	maior	empresa	brasileira	de	conteúdo	e	serviços	de	internet	(UOL),	o	site	

noticioso	 de	 jornal	 com	 mais	 audiência	 (Folha.com)	 e	 a	 maior	 gráfica	 comercial	 do	 Brasil	

(Plural),	além	de	outros	negócios”	(Folha	de	S.Paulo,	2016).	

Atualmente	proprietário	de	empresas	de	capital	fechado	pertencentes	à	família	Frias	–	algumas	

em	parceria	com	outras	organizações	de	mídia	–,	o	Grupo	inicia-se	em	1921,	ano	em	que	foi	

fundada,	em	São	Paulo,	a	Folha	da	Noite,	jornal	voltado	para	a	classe	média	urbana	que	emergia	

de	uma	sociedade	baseada	na	monocultura	do	café.	Depois	vieram	os	títulos	Folha	da	Manhã	

(1925)	e	Folha	da	Tarde	(1949).	Os	três	fundiram-se	em	1960	dando	origem	à	Folha	de	S.Paulo.	

Durante	anos,	a	Folha	de	S.Paulo	circulou	simultaneamente	a	outros	dois	títulos,	a	Folha	da	

Tarde	(relançada	em	1967)	e	o	Notícias	Populares,	que	já	não	existem	mais.	Atualmente,	são	

publicados	outros	três	jornais:	(i)	Agora,	líder	entre	os	diários	populares	no	Estado	de	São	Paulo,	

(ii)	Valor	Econômico,	lançado	no	ano	2000	em	associação	com	as	Organizações	Globo,	e	(iii)	Alô	

Negócios,	maior	jornal	da	capital	do	Estado	do	Paraná	(Curitiba)	em	número	de	classificados	

(Folha	de	S.Paulo,	2016).	Em	2016,	o	Grupo	Folha	anunciou	a	venda	integral	de	sua	parte	no	

Valor	Econômico	para	a	Globo.	

Entre	 as	 publicações,	 a	Folha	de	 S.Paulo	ainda	 edita	 as	 revistas	sãopaulo	e	Serafina	e	 o	Guia	

Folha;	já	o	jornal	Agora	edita	a	Revista	da	Hora.	

Dentre	as	demais	empresas	do	Grupo,	que	afirma	empregar	nove	mil	pessoas	e	gerar	cerca	de	

sete	mil	empregos	indiretos,	constam:	

• o	instituto	de	pesquisas	Datafolha	

• as	editoras	de	livros	Publifolha	e	Três	Estrelas	

• o	comércio	virtual	Livraria	da	Folha	

• a	agência	de	notícias	Folhapress	

• um	dos	maiores	e	mais	modernos	parques	gráficos	da	América	Latina,	o	CTG-F	

• a	Transfolha,	dedicada	à	distribuição	de	produtos	do	Grupo	Folha	

• uma	 gráfica	 dedicada	 a	 jornais	 e	 folhetos	 para	 empresas,	 editoras	 e	 agências	 de	

publicidade	(FolhaGráfica)		
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• e	a	SPDL,	empresa	de	distribuição	e	logística	estabelecida	em	associação	com	o	jornal	

O	Estado	de	S.	Paulo.	

No	release	de	imprensa	do	Prêmio	Empreendedor	Social,	a	Folha	de	S.Paulo	se	posiciona	como	

o	“jornal	mais	influente	do	Brasil,	com	mais	de	1,6	milhão	de	leitores	nas	classes	A	e	B	na	Grande	

São	 Paulo	 e	 no	 interior	 e	 circulação	média	 semanal	 de	mais	 de	 297	mil	 exemplares”	 (p&b	

Comunicação,	release,	2013).	A	empresa	ostenta	ter	sido	o	primeiro	veículo	de	comunicação	

do	Brasil	a	adotar	a	figura	do	ombudsman	e	a	oferecer	conteúdo	on-line	a	seus	leitores.	

No	informe,	o	jornal	afirma	ter	como	objetivo	principal	ao	realizar	os	prêmios	Empreendedor	

Social	e	Empreendedor	Social	de	Futuro	“dar	visibilidade	ao	empreendedorismo	social,	que	visa	

à	 construção	 de	 uma	 sociedade	 sustentável	 e	 mais	 justa”.	 Afirma	 que	 “foi	 escolhido	 pela	

Fundação	Schwab	em	2005	para	exercer,	com	exclusividade,	o	papel	de	realizadora	do	Prêmio	

Empreendedor	Social	no	Brasil,	país	que	acumula	recordes	de	inscrição	ano	após	ano”.		

O	que	se	justifica	internamente	por	meio	da	alta	direção	da	Redação,	contudo,	é	que	o	Prêmio	

é	a	principal	iniciativa	de	responsabilidade	social	do	jornal,	trazendo	uma	imagem	positiva	para	

a	organização	(C.	Aoqui,	comunicação	pessoal,	2008,	2011),	benesse	mais	que	essencial	em	

períodos	turbulentos	e	de	fortes	ataques	à	mídia	brasileira.		

Do	outro	 lado	da	aliança	está	a	Fundação	Schwab,	uma	organização	que	se	posiciona	como	

“independente	e	neutra,	 sem	 fins	 lucrativos,	 criada	em	1998	por	Klaus	 Schwab,	mentor	do	

Fórum	Econômico	Mundial,	e	sua	mulher,	Hilde	Schwab”	(p&b	Comunicação,	release,	2013).																				

Seu	 propósito	 é	 promover	 o	 empreendedorismo	 social	 como	 elemento	 de	 estímulo	 para	 a	

inovação	e	o	progresso	na	sociedade.	Presente	em	todos	os	continentes,	a	entidade	declara	já	

ter	selecionado	para	a	sua	rede	mais	de	260	líderes	sociais	de	mais	de	60	países.		

Em	sua	página	eletrônica,	a	Fundação	destaca	que	fornece	plataformas	“sem	paralelo	a	nível	

regional	e	global	para	destacar	e	promover	principais	modelos	de	inovação	social	sustentável”	

(Fundação	Schwab,	2016).	Afirma,	assim,	que	as	principais	atividades	da	Fundação	incluem:	

• Identificação	 e	 reconhecimento	 dos	 principais	 empreendedores	 sociais	 do	 mundo,	

cerca	de	20	a	25	todos	os	anos.	
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• Construção	 de	 uma	 comunidade,	 promovendo	 a	 troca	 peer-to-peer	 dos	

empreendedores	sociais	e	apoiando	a	replicação	de	suas	metodologias	entre	si.	

• Conexão	 dos	 empreendedores	 sociais	 nas	 reuniões	 regionais	 e	 globais	 do	 Fórum	

Econômico	Mundial,	com	empresas,	políticos,	acadêmicos,	mídia	e	outros	líderes.	

• Geração	de	soluções	em	parceria,	em	que	os	empreendedores	sociais	participam	em	

iniciativas	 do	 Fórum	 a	 fim	 de	 moldar	 o	 futuro	 das	 agendas	 das	 indústrias	 e	 são	

especialistas	dos	Conselhos	da	Agenda	Global	do	Fórum.	

• Fomentar	a	próxima	geração	de	empreendedores	sociais,	por	meio	do	Fórum	de	Jovens	

Líderes	Globais	(de	até	40	anos	de	idade).	

Contudo,	 a	 organização	 explicita	 que	 não	 dá	 subsídios	 nem	 investe	 financeiramente	 nas	

organizações	de	seus	empreendedores	sociais	selecionados.	

Dessa	 forma,	 a	 Fundação	 Schwab	 se	 incorpora	 a	 um	 campo	 cada	 vez	 mais	 dinâmico	

internacionalmente	sobretudo	a	partir	dos	anos	2000	–	refletido	inclusive	na	teoria.	Diversos	

pesquisadores	apontam	que	ela	surge	em	um	contexto	em	que	o	empreendedorismo	social	é	

conscientemente	 definido	 e	 promovido	 por	 um	 número	 crescente	 de	 organizações	 que	

consideram-no	 um	 conceito	 útil	 e	 relevante	 ao	 buscar	 oferecer	 apoio	 para	 líderes	 sociais	

inovadores	–	os	empreendedores	sociais	 (Fischer,	2010;	Grenier,	2006;	Mair	&	Martí,	2006;	

Smith,	Gonin,	&	Besharov,	2013).		

Para	Grenier	 (2006),	 após	o	pioneirismo	da	Ashoka	com	o	 termo	empreendedorismo	social	

durante	os	anos	1980,	demorou	até	o	fim	dos	anos	1990	para	outras	organizações	adotarem	

uma	terminologia	similar	e,	talvez	mais	significativamente,	uma	lógica	similar	para	intervenções	

que	catalisariam	mudança	social	positiva.	A	pesquisadora	aponta	que	muitas	das	organizações	

estruturadas	 para	 apoiar	 empreendedores	 sociais	 também	 são	 explícitas	 sobre	 querer	

desenvolver	o	empreendedorismo	social	como	um	campo	organizacional	reconhecido.		

Sua	intenção	parece	ser	definir	certo	tipo	de	líder	da	sociedade	civil	e	certas	formas	de	mudança	
social	 inovadora	 como	 empreendedorismo	 social,	 requerendo	 um	 mix	 específico	 de	
financiamento	 e	 apoio	 que	 não	 está	 prontamente	 disponível	 no	 mainstream.	 Doações,	
treinamento	e	suporte	às	organizações,	projetos	e	programas	têm	sido	a	mais	ampla	forma	de	
apoio	para	efetivar	mudança	via	OSC.	Em	contraste,	interessados	em	empreendedorismo	social	
tendem	a	direcionar	seu	suporte	a	empreendedores	individuais	específicos,	enfatizando	a	ideia	
e	capacidade	do	indivíduo	em	vez	de	organizações,	projetos	e	programas.	Tais	organizações	não	
apenas	 oferecem	 esses	 novos	 tipos	 de	 oportunidade	 de	 apoio,	 mas,	 ao	 mesmo	 tempo,	
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procuram	definir	e	refinar	a	natureza	do	empreendedorismo	social	de	modo	que	o	fenômeno	
seja	mais	bem	compreendido	e	alcance	maior	reconhecimento.	(Grenier,	2006,	p.	133)	

Em	todos	os	casos,	aponta	a	pesquisadora,	essas	organizações	têm	um	conjunto	de	critérios	

que	utilizam	para	 identificar	empreendedores	 sociais	 e	normalmente	um	processo	 rigoroso	

pelo	qual	são	selecionados	para	juntar-se	à	rede,	membership	ou	fellowship.	Ser	selecionado	

como	 um	 empreendedor	 social	 Schwab	 ou	 Ashoka	 é	 um	 longo	 e	 desafiador	 processo,	

envolvendo	nomeação	por	recomendação	e	várias	fases	de	entrevistas,	assim	como	informação	

escrita	(Grenier,	2006).	Também	requer	que	os	empreendedores	sociais	demonstrem	e	falem	

sobre	suas	próprias	ideias,	sua	abordagem	e	seu	potencial	de	trabalho,	desenvolvendo-o	para	

além	do	que	tem	sido	feito	até	a	data.	“Assim,	tornar-se	um	empreendedor	social	Ashoka	ou	

Schwab	é	um	processo	de	desafio	e	descoberta,	que	é	claramente	diferente	das	tradicionais	

formas	de	aplicação	para	doação	e	avaliação”	(Grenier,	2006,	p.	134).	

Após	a	 seleção,	o	apoio	de	especialistas	especificamente	designados	para	empreendedores	

sociais	 fica	 então	 disponível	 àqueles	 que	 são	 reconhecidos	 ou	 certificados	 desse	 modo.																		

O	suporte	pode	ser	financeiro,	acesso	a	expertise	e	informação,	programas	de	treinamento	e	

educação,	desenvolvimento	pessoal	e	organizacional	e	oportunidades	de	networking.		

“Essas	organizações	também	atuam	como	redes	de	apoio	mútuo	e	às	vezes	essa	pode	ser	uma	

de	suas	funções	mais	poderosas”	(Grenier,	2006,	p.	128).	Mair	&	Martí	(2006)	listam	como	um	

dos	destaques	o	fato	de	que	empreendedores	sociais	passaram	a	juntar-se	a	líderes	de	nações	

e	corporações	em	painéis	de	discussões	no	Fórum	Econômico	Mundial,	em	Davos.	

Desde	 o	 começo,	 afirma	 Grenier	 (2006),	 empreendedorismo	 social	 é	 sobre	 estabelecer	 e	

desenvolver	relacionamentos.	Nem	a	Ashoka	nem	a	Schwab	queriam	ser	como	um	corpo	de	

financiamento,	onde	relações	com	recipientes	de	doações	são	caracterizadas	em	termos	dos	

diferenciais	de	poder	entre	aqueles	que	tem	dinheiro	e	aqueles	que	precisam	dele.	Em	2006,	

época	em	que	o	Prêmio	se	encontrava	ainda	na	segunda	edição	no	Brasil,	a	autora	descrevia:	

A	Fundação	Schwab	convida	seus	empreendedores	sociais	a	participar	do	Fórum	Econômico	
Mundial	[WEF]	em	Davos	e	ao	fazer	isso	oferece	acesso	a	algumas	das	pessoas	mais	poderosas	
no	mundo	–	pessoas	que	são	de	outra	 forma	 inacessíveis	à	maioria	dos	agentes	 sociais.	 Ser	
membro	da	Schwab	fornece	legitimação,	mas	participar	do	WEF	com	um	presidente	nacional	
pode	fazer	uma	diferença	profunda	em	como	um	empreendedor	social	é	visto	em	seu	país,	em	
particular	onde	o	regime	é	autoritário.	O	WEF	também	oferece	oportunidades	para	influenciar	
o	pensamento	e	prioridades	de	líderes	econômicos	e	políticos.	Empreendedores	sociais	fazem	
apresentações	ao	 lado	de	tais	 líderes	mundiais,	permitindo	uma	perspectiva	muito	diferente	
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sobre	as	necessidades	regentes	das	sociedades	e	o	que	tem	sido	feito.	Essa	tentativa	de	juntar	
empreendedores	sociais	líderes	e	líderes	políticos	e	de	negócios	ainda	está	muito	nos	estágios	
iniciais.	Embora	muito	do	potencial	ainda	não	tenha	sido	realizado,	há	 indicações	de	que	os	
empreendedores	sociais	estão	cada	vez	mais	capazes	de	aproveitar	essa	oportunidade	e	que	
eles	são	crescentemente	bem	recebidos	e	 levados	a	sério.	Contudo,	eles	são	uma	minúscula	
proporção	das	pessoas	presentes	e	representadas	no	WEF.	(Grenier,	2006,	p.135)	

Vale	ressaltar	que,	embora	a	Fundação	Schwab	tenha	sido	criada	antes,	em	1998,	é	comum	

afirmar-se	 no	 campo	 socioambiental	 que	 a	 intensificação	 de	 suas	 ações	 está	 diretamente	

atrelada	ao	lançamento	do	Fórum	Social	Mundial,	no	ano	de	2001,	em	Porto	Alegre.	

	

5.2	História	do	Prêmio:	evolução	e	marcos	fundamentais		

Em	linhas	gerais,	o	Prêmio	foi	criado	pela	Fundação	Schwab	no	Brasil	e	simultaneamente	em	

diversos	 países	 em	 2005,	 com	 o	 intuito	 de	 “identificar	 uma	 seleta	 comunidade	 de	

empreendedores	sociais	e	envolvê-la	na	formação	de	agendas	regionais	e	globais	e	da	indústria	

que	melhoram	o	estado	do	mundo	em	estreita	colaboração	com	os	stakeholders	do	Fórum	

Econômico	Mundial”	(Fundação	Schwab,	2016).	Desde	então,	no	Brasil,	a	Folha	de	S.Paulo,	em	

parceria	com	a	Schwab,	tem	realizado	a	seleção	anual	de	novos	líderes	sociais	para	compor	o	

que	a	Fundação	chama	Rede	de	Empreendedores	Sociais	de	Destaque.	

Até	2012,	não	se	conheciam	em	detalhes	os	caminhos	que	levaram	à	parceria	entre	ambas	as	

organizações.	Durante	a	cobertura	da	Rio+20,	entretanto,	membros	da	equipe	de	avaliação	do	

Prêmio	tiveram	contato	com	a	jornalista	Luanda	Nera,	que	afirma	ter	intermediado	a	primeira	

conversa	entre	a	Fundação	e	a	Folha	de	S.Paulo.	Segundo	ela,	a	origem	foi	o	Encontro	Mundial	

de	 Empreendedores	 Sociais	 da	 Fundação	 Schwab,	 realizado	 em	 novembro	 de	 2004	 em	

Campinas	 (SP).	 Na	 ocasião,	 a	 repórter	 fez	 uma	 cobertura	 para	 a	 seção	 Sociais	 e	 Cias.,	 que	

abordava	 temas	gerais	no	campo	socioambiental,	no	extinto	caderno	Sinapse.	Tratou-se	da	

primeira	reunião	da	Fundação	Schwab	fora	da	Suíça	(Nera,	2004,	30	de	novembro),	liderado	

pela	então	diretora-executiva	da	entidade,	a	médica	equatoriana	Pamela	Hartigan.		

O	início	da	parceria	deu-se,	assim,	praticamente	ao	acaso	(L.	Nera,	comunicação	pessoal,	abril	

de	2012):	como	o	encontro	teve	pouca	cobertura	da	grande	mídia	brasileira,	a	Folha	foi	a	única	

a	estabelecer	o	contato	com	Hartigan,	que	em	seguida	solicitou	para	a	repórter	agendar	uma	

reunião	com	a	Direção	de	Redação	(DR)	do	jornal.		
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À	 época,	 Hartigan	 estava	 em	 vias	 de	 mudar	 a	 forma	 com	 que	 empreendedores	 sociais	

integravam	a	rede	da	Schwab:	de	uma	prospecção	feita	por	meio	de	consultorias	como	a	BCG	

(The	Boston	Consulting	Group)	e	a	Ernst	Young	(atual	EY)	para	uma	premiação	realizada	por	

parceiros	de	mídia	 locais,	dentro	da	estratégia	da	Fundação	de	tornar	o	empreendedorismo	

social	tema	conhecido	e	disseminado	para	um	público	cada	vez	mais	amplo.		

Ressalta-se,	assim,	que	a	criação	no	Prêmio	no	Brasil	–	e	no	restante	do	mundo	–	inseriu-se	em	

um	contexto	de	mudança	estratégica	da	Fundação,	em	consonância	com	um	período	em	que	

o	movimento	do	empreendedorismo	social	ampliava	sua	relevância	no	cenário	internacional,	

inclusive	em	termos	midiáticos	(Alter,	2007;	Fischer,	2010;	Fischer	&	Comini,	2012b).		

Antes	de	2005,	já	havia	uma	seleção	de	Empreendedores	Sociais	do	Ano	(SEOY,	do	inglês	“Social	

Entrepreneur	of	the	Year”).	No	caso	brasileiro,	eram	oito	empreendedores	sociais	integrantes	

da	Rede	Schwab	–	os	“schwabbies”,	como	são	informalmente	chamados	pela	Fundação:	

1. Adair	Antonio	de	Freitas	Meira,	da	Fundação	Pró-Cerrado	

2. Dener	Giovanini,	da	Renctas	(Rede	Nacional	de	Combate	ao	Tráfico	de	Animais	

Silvestres)	

3. Fabio	 Rosa,	 do	 Ideaas	 (Instituto	 para	 o	 Desenvolvimento	 de	 Energias	

Alternativas	e	da	Auto			Sustentabilidade)	

4. Helio	Mattar,	do	Instituto	Akatu	

5. Ismael	 Ferreira,	 da	 Apaeb	 (Associação	 de	 Desenvolvimento	 Sustentável	 e	

Solidário	da	Região	Sisaleira)	

6. Maria	 Elena	 Johannpeter,	 da	 Parceiros	 Voluntários	 (reconhecida	 durante	 o	

encontro	em	Campinas,	em	2004)	

7. Rodrigo	Baggio,	do	CDI	(Comitê	para	Democratização	da	Informática)	

8. Vera	Cordeiro,	da	Associação	Saúde	Criança	

Uma	vez	que	o	projeto	foi	aceito	pelo	 jornal,	a	editora-executiva	designou	uma	jornalista,	à	

época	editora	de	Suplementos,	como	responsável	pela	premiação,	em	razão	de	sua	expertise	à	

frente	 de	 projetos	 variados,	 entre	 eles,	 uma	premiação	 que	 a	 Folha	 realizava	 com	 foco	 no	

segmento	imobiliário.	Entre	os	suplementos	semanais	que	a	jornalista	editava	estava	o	caderno	

Negócios,	com	foco	em	empreendedorismo.	Ressalta-se,	contudo,	que	não	havia	na	época	na	

Redação	 colaboradores	 especializados	 em	 empreendedorismo	 social	 –	 apenas	 alguns	
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jornalistas	que	cobriam	a	área	ambiental	no	caderno	Ciência	e	free-lancers	para	a	seção	Sociais	

e	Cias.,	do	Sinapse	e,	posteriormente,	Mercado.	

Em	razão	disso,	a	equipe	envolvida	no	concurso	pelo	jornal	viu-se	compelida	a	se	aprimorar	no	

tema:	de	forma	acadêmica,	buscou	conhecimento	ao	longo	dos	anos	em	cursos	especializados,	

notadamente	no	Cets-FGV	(Centro	de	Estudos	do	Terceiro	Setor	da	Fundação	Getulio	Vargas),	

já	extinto,	e	no	Ceats-USP	(Centro	de	Empreendedorismo	Social	e	Administração	em	Terceiro	

Setor).	A	principal	fonte	de	aprendizado,	entretanto,	se	deu	no	intercâmbio	com	a	Fundação.	

Em	mensagem	eletrônica	trocada	entre	a	editora	do	Prêmio	e	a	diretora-executiva	da	Schwab	

em	 2007	 (terceiro	 ano	 da	 premiação),	 por	 exemplo,	 a	 jornalista	 afirma	 ter	 percebido	 que	

“algumas	questões	que	parecem	óbvias	para	quem	está	envolvido	com	o	prêmio	não	são	para	

o	 leitor	 que	 não	 está	 familiarizado	 com	 o	 terceiro	 setor”.	 Assim,	 pede	 “paciência	 para	

responder,	o	mais	didaticamente	possível”	questões	sobre	critérios	do	concurso,	domínio	de	

projetos	“filantrópicos	ou	de	caridade	no	terceiro	setor”	no	Brasil	e	a	famigerada	questão	do	

lucro	em	organizações	sociais	(P.V.T	da	Veiga,	comunicação	pessoal,	27	de	fevereiro	de	2007).	

Dessa	forma,	no	primeiro	(2005)	e	no	segundo	(2006)	anos	do	Prêmio	Empreendedor	Social	no	

Brasil,	a	equipe	da	Fundação	Schwab,	comandada	por	Hartigan,	teve	participação	constante	e	

presença	assídua	em	todas	as	etapas	da	premiação,	sobretudo	na	avaliação.	Nesse	período,	a	

Fundação	aportava	recursos	financeiros	ao	projeto,	 inclusive.	Em	outra	troca	de	mensagens	

eletrônicas	para	o	lançamento	da	terceira	edição,	em	2007,	estimavam-se	em	R$	38,5	mil	as	

despesas	cobertas	pela	parceira	suíça	para	a	logística	dos	finalistas	e	a	cerimônia	de	entrega	do	

Prêmio	 (P.V.T.	da	Veiga,	comunicação	pessoal,	22	de	março	de	2007).	Nesse	mesmo	ano,	a	

Schwab	contratou	uma	consultora	brasileira	(Marlene	Peret,	ex-Datafolha	e	que	participou	do	

prêmio	desde	a	primeira	edição,	anteriormente	contratada	pela	Folha)	para	representá-la	no	

país	nas	visitas	de	avaliação,	alegando	sobrecarga	de	sua	diretora-executiva.		

A	partir	de	2008,	o	processo	é	repassado	para	a	Folha,	que	assume	o	comando	da	seleção	e	a	

integralidade	dos	aportes	financeiros	para	a	realização	do	concurso	no	país,	por	considerá-lo	

seu	principal	investimento	de	responsabilidade	social	(C.	Aoqui,	comunicação	pessoal,	2011),	

em	razão	de	se	tratar	de	uma	iniciativa	pioneira	(P.V.T.	da	Veiga,	comunicação	pessoal,	10	de	

novembro	 de	 2016)	 e	 pelo	 relacionamento	 do	 jornal	 com	 o	 Fórum	 Econômico	 Mundial.	

Entretanto,	 na	 avaliação	 do	 jornal,	 essa	 transferência	 de	 responsabilidades	 não	 se	 dá	 de	
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maneira	planejada:	“Ainda	que	a	Fundação	tenha	alegado	que	estava	preparando	a	Folha	para	

assumir	 integralmente	 o	 Prêmio,	 isso	 jamais	 foi	 informado	 até	 a	 comunicação	 de	 que	 não	

aportariam	mais	 recursos	 financeiros	nem	participariam	diretamente	da	seleção	de	campo”	

(P.V.T.	 da	 Veiga,	 comunicação	 pessoal,	 10	 de	 novembro	 de	 2016).	 Trata-se	 do	 primeiro	

incidente	 crítico	 de	mudança	na	 parceria	 estudada	 (McNulty	&	Pettigrew,	 1999;	 Pettigrew,	

1992;	Van	de	Ven,	1992),	entre	diversos	outros	que	serão	analisados	ao	longo	deste	capítulo.	

Destaca-se	que	 tal	 situação	não	ocorre	 na	maioria	 dos	 outros	 países	 em	que	o	 concurso	 é	

realizado.	 A	 equipe	 do	 Prêmio	 é	 frequentemente	 consultada	 sobre	 questões	 relevantes	 da	

execução	e	parcerias.	“Existe	uma	relação	de	confiança	reforçada	ano	a	ano	entre	os	parceiros	

–	e	o	desejo	da	Schwab	de	manter	o	status	quo,	que	lhe	é	conveniente”	(Aoqui	e	Añón,	Manual	

de	Procedimentos,	2015).		

Ao	longo	de	mais	de	uma	década	(em	2016,	a	iniciativa	realizou	sua	12a	edição),	o	concurso	

consolidou-se	como	a	principal	 seleção	pública	de	empreendedores	 sociais	do	Brasil,	 tendo	

reunido	 um	 conjunto	 de	 98	 finalistas	 de	 diversos	 campos	 de	 atuação,	 representando	 84	

organizações	 com	 atuação	 em	 todos	 os	 Estados	 do	 Brasil,	 entre	 2.577	 inscrições.	 Nesse	

percurso	de	2005	a	2015,	envolveu	no	total	55	parceiros	da	academia,	grandes	empresas	e,	

sobretudo,	desenvolvedores	do	movimento	do	empreendedorismo	social	no	Brasil	 (Aoqui	e	

Añón,	Manual	de	Procedimentos,	2015).		

Ainda	que	baseada	na	metodologia	e	nos	critérios	da	Fundação	Schwab,	repassados	por	meio	

de	um	acompanhamento	intenso	nos	dois	primeiros	anos	da	parceria,	a	edição	brasileira	saltou	

aos	 olhos	 do	 detentor	 internacional	 dos	 direitos	 do	 prêmio,	 que	 a	 tem	 reconhecido	 como	

benchmarking	 de	 forma	 reiterada.	 Exemplo	do	 reconhecimento	do	parceiro	 suíço	pode	 ser	

abstraído	do	discurso	realizado	por	sua	diretora-executiva	no	evento	de	premiação	de	2006,	

logo	no	segundo	ano	da	iniciativa:	

Quero	iniciar	minha	apresentação	agradecendo	a	Folha	de	S.Paulo,	que	nos	acompanhou,	pelo	
segundo	ano,	na	busca	e	seleção	dos	empreendedores	sociais	mais	destacados	do	país.	Reforço	
que	esse	esforço	está	sendo	realizado	em	mais	29	países	–	distribuídos	nos	cinco	continentes	
do	mundo.	Em	cada	um	deles	há	um	veículo	de	comunicação	que	nos	apoia.	Entre	 todos,	a	
Folha	é	a	mais	comprometida	e	a	mais	profissional.	(P.	Hartigan,	script	de	discurso,	2006)		

Isso	se	deve	não	apenas	à	quantidade	de	inscritos	mas	também	à	sua	qualidade	e	ao	contínuo	

processo	de	reinvenção	do	Empreendedor	Social,	que	passou	de	um	simples	concurso	a	uma	
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plataforma	com	site	de	notícias,	rede	nacional	de	líderes	socioambientais,	envolvimento	dos	

principais	 atores-chave	 no	 setor	 e	 um	 evento	 que	 se	 tornou	 um	 marco	 anual.	 De	 forma	

resumida,	os	principais	momentos	do	Prêmio	–	detalhados	ao	longo	desta	seção	–,	de	acordo	

com	documento	que	sistematiza	os	procedimentos	do	concurso	 (Aoqui	&	Añón,	Manual	de	

Procedimentos,	2015),	são:		

• 2005	–	lançamento	do	Prêmio	Empreendedor	Social	(PES)	no	Brasil.	

• 2006-2007	–	forte	crescimento	do	número	de	inscritos	-	consolidação	da	premiação.	

• 2008	–	 lançamento	do	blog	Empreendedor	Social;	 início	da	 criação	de	uma	 rede	de	

parceiros	institucionais	de	forma	a	consolidar	o	PES	como	o	prêmio	mais	relevante	do	

país	–	e	o	principal	da	Fundação	Schwab	no	mundo.	

• 2009	–	lançamento	do	Prêmio	Empreendedor	Social	de	Futuro,	alinhado	com	a	cultura	

da	Folha	de	revelar	talentos	e	encontrar	histórias	em	primeira	mão	

• 2010	–	realização	do	Fórum	de	Empreendedorismo	Social,	uma	parceria	entre	a	Folha	

e	a	Sator	Eventos,	no	Fecomércio.	

• 2011	–	o	Brasil	tornou-se	o	único	no	mundo	a	ampliar	os	critérios	do	PES	com	a	inserção	

de	Perfil	 do	Empreendedor	 Social	 e	 Influência	 em	Políticas	Públicas,	 em	 resposta	 às	

reflexões	 das	 avaliações	 de	 campo.	 Em	 cocriação	 com	mais	 de	 30	 empreendedores	

sociais	de	todo	o	Brasil,	lança-se	a	Rede	Folha	de	Empreendedores	Socioambientais.	

• 2012	–	recriação	do	Prêmio	Empreendedor	Social	de	Futuro,	modificando-o	com	foco	

nas	novas	gerações	empreendedoras	(limite	de	idade	e	alteração	radical	do	formulário	

de	inscrição);	realização	de	encontro	da	Rede	Folha	em	parceria	com	a	rede	Blue	Tree	

de	hotéis	em	São	Paulo,	reunindo	mais	de	40	participantes	de	todo	o	país;	formulação	

e	lançamento	da	categoria	Escolha	do	Leitor,	em	resposta	à	necessidade	de	integrar	os	

leitores	da	Folha	à	iniciativa.	

• 2013	–	lançamento	da	categoria	Menção	Honrosa,	ligada	aos	Objetivos	do	Milênio	da	

ONU,	 e	 realização	 de	 encontros	 variados	 no	 âmbito	 da	 Rede	 Folha	 (inclusive	 com	

tentativa	de	um	summit	em	parceria	com	a	Schwab	e	o	Fórum	Econômico	Mundial).	

• 2014	–	10	anos	do	Prêmio	Empreendedor	Social;	o	prêmio	atinge	o	ápice	de	parceiros	

(49);	realização	do	maior	encontro	de	membros	de	toda	a	Rede	Folha	no	auditório	do	

jornal,	viabilizado	por	parceria	com	a	empresa	aérea	Azul.	
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5.2.1	O	desafio	da	colaboração:	como	toda	aliança,	complexa	

A	partir	da	revisão	histórica	do	Prêmio,	realizada	através	do	escrutínio	de	uma	ampla	gama	de	

documentos,	 como	 relatórios,	 matérias	 de	 jornal,	 atas	 e	 mensagens	 eletrônicas,	 além	 da	

experiência	empírica	vivenciada	pelo	autor	desta	pesquisa,	é	possível	afirmar	que	o	processo	

de	criação,	 implementação,	consolidação	e	mudança	do	Empreendedor	Social	no	Brasil	está	

inerentemente	atrelado	a	fatores	de	contexto	interno	e	externo	(Pettigrew,	1985,	1992,	2000).		

Sobre	o	contexto	interno,	nota-se	forte	intercorrência	com	mudanças	nas	equipes	de	ambas	as	

realizadoras	do	concurso;	no	âmbito	externo,	as	crises	político-econômica,	de	confiança	nas	

OSCs	e	do	jornalismo	brasileiro	ditaram	os	rumos	da	premiação	e	as	transformações	por	ela	

sofridas.	 E	 um	 contexto	 interatuando	 com	 o	 outro:	 parte	 das	 mudanças	 de	 equipe,	 por	

exemplo,	foi	causada	por	cortes	de	orçamento	decorrentes	de	crises	mais	sistêmicas.	

A	 despeito	 de	 ter	 se	 posicionado	 como	 referência	 entre	 as	 parcerias	 do	 Prêmio	

internacionalmente,	a	aliança	brasileira	não	aconteceu	sem	desafios	e	sobressaltos	no	tocante	

ao	nível	de	comprometimento	e	engajamento	da	Fundação	Schwab	em	relação	à	Folha,	de	

maneira	a	fragmentar	a	parceria,	em	consonância	com	o	que	pesquisadores	como	Pettigrew	

(1992)	e	Van	de	Ven	(1992)	denominam	incidentes	críticos	negativos.		

Na	 direção	 oposta,	 ainda	 que	 em	menor	 frequência,	 também	houve	 percalços	 –	 em	 geral,	

ligados	 ao	 estilo	 de	 empreendedor	 social	 selecionado	 pelo	 jornal,	 em	 geral,	 com	um	perfil	

menos	 empresário	 do	 que	 o	 Fórum	 Econômico	 desejava,	 fruto	 de	 um	 ecossistema	

socioambiental	ainda	incipiente	no	campo	dos	negócios	sociais	(Barki	et	al.,	2013;	Fischer	&	

Comini,	2012a),	bem	como	de	valores	e	ideologias	próprios	dos	avaliadores	do	Prêmio.		

Por	várias	vezes,	houve	tensionamento	nas	relações	–	sobretudo	a	partir	de	2008,	ano	da	crise	

financeira	 internacional,	 quando	 ocorre	 a	 saída	 de	 Pamela	Hartigan,	 que	 rompe	 com	Klaus	

Schwab	e	abre	um	fundo	de	investimento	de	impacto	(Volans).	A	executiva	é	substituída	por	

Mirjam	Schöning,	que	já	fazia	parte	da	Fundação,	onde	trabalha	até	a	edição	de	2011.		

Nesse	período,	a	entidade	suíça	corta	o	investimento	financeiro	que	aportava	para	o	Prêmio	

no	 Brasil,	 alegando	 que	 havia	 repassado	 seu	 método	 de	 seleção	 para	 a	 equipe	 do	 jornal,	

justificativa	 jamais	 consentida	 pela	 equipe	 da	 Folha.	 Ainda	 assim,	 a	 Folha	 opta	 por	 dar	

continuidade	na	parceria,	absorvendo	todas	as	despesas	exceto	as	ligadas	à	premiação	ofertada	
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pela	 Fundação,	 como	 a	 ida	 de	 vencedores	 aos	 eventos	 do	 Fórum	 Econômico	 Mundial 12 .															

Até	mesmo	a	retirada	do	carro-chefe	entre	os	benefícios,	a	participação	do	eleito	brasileiro	no	

evento	anual	de	Davos,	chegou	a	ser	anunciada	para	a	Folha,	porém	a	Fundação	voltou	atrás	

logo	depois,	acrescentando,	contudo,	uma	série	de	restrições	que	se	intensificaram	ano	após	

ano	(M.	Peret,	C.	Aoqui	e	P.V.T.	da	Veiga,	comunicação	eletrônica,	7	de	maio	de	2008).	O	corte	

de	 verbas	 e	 as	 restrições	 a	 Davos	 constituem,	 assim,	 os	 dois	 primeiros	 incidentes	 críticos	

negativos,	que	começam	a	fragilizar	a	parceria	(McNulty	&	Pettigrew,	1999).	

Efetivamente,	a	partir	de	2008,	a	Fundação	Schwab	passa	a	participar	da	premiação	em	apenas	

quatro	frentes:	

• Com	a	plataforma	de	inscrições	ao	prêmio,	que	é	utilizada	até	2013,	quando	a	Folha	

centraliza	o	recebimento	dos	formulários	devido	aos	inúmeros	problemas	de	tecnologia	

que	a	solução	da	Schwab	apresentava,	dificultando	o	processo	de	inscrição.	

• Com	a	indicação	de	um	representante	da	Fundação	para	compor	o	júri	anualmente	(em	

geral,	o	diretor	para	a	América	Latina	da	Fundação,	com	exceção	de	2015,	quando	a	

cofundadora	 Hilde	 Schwab	 foi	 jurada	 e	 participou	 da	 cerimônia	 de	 premiação	 pela	

primeira	vez	–	seu	marido,	Klaus,	jamais	esteve	no	evento	do	Prêmio	no	Brasil	em	11	

anos	de	parceria).	

• Com	a	premiação,	em	geral	ligada	ao	Fórum	Econômico	Mundial,	mas	que	cresce	no	

referido	ano	de	2008	com	a	oferta	de	bolsas	de	estudo	em	universidades	de	ponta,	

como	 Harvard	 (EUA)	 e	 Insead	 (França),	 e	 consultorias	 pro-bono	 de	 parceiros	

internacionais	(por	exemplo,	jurídica).	

• Com	a	cessão	da	marca	Fundação	Schwab,	que	legitima	a	 iniciativa	capitaneada	pela	

Folha,	e	consultas	pontuais	sobre	o	processo	de	seleção.	

Salienta-se	que	jamais	houve	um	claro	alinhamento	inicial	de	expectativas,	muito	menos	uma	

gestão	 adequada	 da	 parceria	 de	modo	 a	 fomentar	 uma	 aliança	 estratégica	 (Austin,	 2000).									

“No	primeiro	ano,	nem	sequer	me	lembro	de	ter	visto	um	contrato.	Quando	esses	problemas	

																																																													
12	Além	do	conhecido	encontro	anual	de	Davos	(Suíça),	que	acontece	anualmente	entre	janeiro	e	fevereiro,	o	
Fórum	Econômico	Mundial	realiza	encontros	regionais,	como	o	latino-americano,	sempre	em	abril,	onde	os	
vencedores	dos	países	da	região	são	homenageados	na	plenária	principal	de	abertura	do	evento,	diante	de	
chefes	de	Estado	e	executivos	de	grandes	empresas.	
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[com	 a	 Schwab]	 passaram	 a	 ocorrer,	 decidimos	 criar	 um	 [contrato]	 detalhado	 para	 nos	

protegermos”	(P.V.T.	da	Veiga,	comunicação	pessoal,	10	de	novembro	de	2016).		

Dessa	forma,	o	contrato	entre	as	realizadoras	do	Prêmio	precisou	assim	passar	por	mudanças	

por	meio	de	um	anexo	em	2008.	Se	no	primeiro	documento	havia	a	participação	da	Fundação	

nas	 avaliações	de	 seleção	dos	 empreendedores	 sociais,	 em	2008	essa	obrigatoriedade	 caiu	

(“ainda	que	o	processo	para	selecionar	empreendedores	sociais	no	Brasil,	incluindo	as	visitas	

de	 campo	aos	 semifinalistas,	 será	 totalmente	 conduzido	pela	 Folha	de	 S.Paulo,	 a	 Fundação	

Schwab	pode	oferecer	uma	segunda	opinião	sobre	os	candidatos,	se	assim	for	requisitada”).		

Ao	longo	dos	anos,	outros	elementos	denotam	a	fragilização	do	engajamento	da	Fundação	nos	

processos	do	Prêmio.	No	contrato	de	2013,	afirma-se	que	“a	Fundação	Schwab	pode	designar	

se	possível	um	representante	para	participar	da	celebração	do	Prêmio”	e	que	o	vencedor,	para	

entrar	 para	 a	 Rede	 Schwab,	 terá	 de	 passar	 por	 um	 crivo	 do	 conselho	 da	 Fundação,	 não	

ocorrendo	mais	de	forma	automática	como	até	então	(Folha	de	S.Paulo,	documentos	internos,	

2008,	2013	[ênfases	adicionadas]).	

Todos	esses	incidentes	críticos	foram	seguidos	de	fortes	questionamentos	e	contestações	da	

organização	do	Prêmio	na	Folha	de	S.Paulo,	que	chegou	a	arguir	a	validade	da	parceria	em	

diversos	momentos,	sobretudo	com	a	última	mudança	contratualizada	em	2013,	que	rebaixava	

o	processo	de	seleção	do	jornal,	uma	vez	que	inseria	uma	aprovação	extra	para	conceder	os	

benefícios	–	o	que	não	parecia	justificável	já	que	a	Fundação	se	envolvia	e	votava	como	jurada.		

Em	contrapartida,	nesse	mesmo	ano,	por	meio	de	seu	quarto	diretor	para	a	América	Latina,	

Kenneth	Turner,	abriu-se	a	possibilidade	de	que	todos	os	finalistas	passassem	pelo	escrutínio	

do	conselho	–	e	pudessem	passar	a	integrar	a	rede,	como	já	acontecia	em	outros	países	e	uma	

antiga	 reivindicação	 do	 jornal.	 Entretanto,	 na	 ocasião,	 somente	 a	 vencedora	 foi	 de	 fato	

aprovada,	sob	a	alegação	de	que	“apenas	30	passaram	pelo	processo	[no	mundo]”,	por	se	tratar	

de	 um	 ano	 com	 alto	 nível	 de	 competitividade	 (K.	 Turner,	 comunicação	 pessoal,	 2014).	

Posteriormente,	as	discussões	nesse	tema	arrefeceram	por	diversos	motivos,	entre	os	quais	

uma	troca	repentina	na	liderança	do	Prêmio	dentro	da	Folha	–	a	primeira	em	nove	anos.	

Em	documento	 interno	que	descreve	os	processos	da	premiação,	aponta-se	que,	em	alguns	

momentos,	 “foi	 necessária	 uma	negociação	mais	 assertiva	 para	 que	 os	 interesses	 da	 Folha	
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sobreviessem”	 (Aoqui	e	Añón,	Manual	de	Procedimentos,	2015).	Dentre	outros	desafios	da	

parceria	aventados,	constam:	

• Necessidade	de	estabelecer	um	fluxo	contínuo	de	informação	com	a	Schwab,	de	forma	

a	 acompanhar	 os	 benefícios	 que	 a	 Fundação	 está	 concedendo	 aos	 brasileiros	

(“raramente	informados	à	Folha”)	e	estreitar	a	parceria.	

• Efetivação	 das	 indicações	 de	 não	 vencedores	 para	 outras	 categorias	 do	 Fórum,	 tais	

como	o	Young	Global	Leaders	(de	30	a	40	anos	de	idade)	e	o	Global	Shapers	(de	20	a	30	

anos)	 –	o	que	está	 expresso	em	 regulamento	 (“apenas	uma	vez,	 por	 intermédio	do	

Cássio	Aoqui,	conseguimos	emplacar	a	entrada	de	um	finalista	–	Rodrigo	Brito,	Aliança	

Empreendedora	–	nessas	redes).	

• Alta	 rotatividade	 do	 head	 da	 Schwab	 (“desde	 2005,	 trabalhamos	 diretamente	 com	

Pamela	 Hartigan,	Mirjam	 Schöning,	 Abigail	 Noble	 e	 Kenneth	 Turner,	 além	 de	 vários	

outros	 profissionais	 indiretos”);	 o	 documento,	 redigido	 em	 meados	 de	 2015,	 não	

captou	uma	última	mudança	–	a	entrada	de	Karen	Demavivas	no	lugar	de	Turner	como	

diretora	para	a	América	Latina,	sob	a	tutela	de	Katherine	Milligan	e	David	Aikman.		

Em	análise	swot	do	Prêmio,	realizada	em	2013,	esse	relativo	e	crescente	distanciamento	da	

Fundação	 Schwab	 surge	 na	 avaliação	 de	 4	 dos	 5	 participantes	 como	 um	 ponto	 fraco	 da	

premiação.	Contudo,	o	mesmo	distanciamento	foi	considerado	um	ponto	positivo,	uma	vez	que	

permitiu	à	organização	do	Prêmio	realizar	uma	série	de	aprimoramentos	aderentes	ao	contexto	

brasileiro,	de	modo	a	solidificar	sua	presença	e	destacá-lo	em	relação	às	seleções	de	outros	

países		(ponteAponte,	Planejamento	Estratégico	do	Prêmio	Empreendedor	Social,	2013).	

	

5.2.1.1	Parcerias	e	patrocínios:	a	interação	com	o	ecossistema	socioambiental	

Em	parte	pelas	lacunas	deixadas	pela	atuação	da	Fundação	Schwab	como	parceira,	em	parte	

pelo	espírito	agregador	da	equipe	da	Folha,	que	vai	 interagindo	com	os	incidentes	críticos	e	

fatores	internos	e	externos	ao	Prêmio	e	empreendendo	iniciativas,	também	é	possível	contar	

a	história	do	concurso	pelo	prisma	das	parcerias	institucionais	que	construiu	ao	longo	de	mais	

de	 uma	 década.	 Uma	 pesquisa	 mais	 detalhada	 de	 documentos,	 como	 cadernos	 especiais,	
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relatórios	 para	 o	 júri,	 anúncios	 e	 releases	 de	 imprensa,	 permite	 analisar	 quantitativa	 e	

qualitativamente	tais	parcerias	no	decorrer	das	diferentes	edições	do	Prêmio.	

Nos	dois	primeiros	anos	do	Empreendedor	Social,	havia	exclusividade	com	a	entidade	suíça	–	

nenhum	outro	ator	é	mencionado	nos	cadernos	especiais	das	respectivas	edições	publicados	

pelo	jornal	(Folha	de	S.Paulo,	2005,	2006).	Em	2007,	a	editora	responsável	pelo	prêmio	começa	

a	 desenhar	 as	 parcerias	 inspirada	 nos	 apoiadores	 da	 Conferência	 Ethos	 daquele	 ano,	 com	

aprovação	da	Fundação	Schwab	e,	posteriormente,	da	diretora	do	Núcleo	de	Revistas	da	Folha,	

departamento	a	que	o	Prêmio	estava	vinculado	(P.V.T.	da	Veiga,	comunicação	pessoal,	2007).		

As	primeiras	instituições	sugeridas	para	parceria	foram	o	Ceats-USP,	o	Cets-FGV	(via	Mapa	do	

Terceiro	 Setor),	 o	 Gife	 (Grupo	 de	 Institutos,	 Fundações	 e	 Empresas),	 o	 Instituto	 Ethos	 de	

Empresas	e	Responsabilidade	Social,	a	Rits	 (Rede	de	 Informações	para	o	Terceiro	Setor)	e	a	

Unesco,	sendo	que	apenas	a	primeira	e	a	última	não	se	confirmaram	na	ocasião.			

Em	 princípio,	 havia	 duas	 aspirações	 latentes:	 o	 fortalecimento	 institucional	 do	 Prêmio	 e	 a	

ampliação	 de	 sua	 divulgação	 para	 reverter	 em	 aumento	 expressivo	 do	 número	 de	 casos	

inscritos:	“Seria	uma	grande	alavanca	para	inscrições	e	propagação	do	prêmio”	(P.V.T.	da	Veiga,	

correspondência	eletrônica,	2007).	

De	 fato,	 a	 partir	 desse	 ano,	 passou-se	 a	 consultar	 onde	 os	 candidatos	 ficaram	 sabendo	 do	

Prêmio	 e	 da	 abertura	 de	 inscrições.	 Em	 2007,	 1	 em	 cada	 5	 inscritos	 teve	 contato	 com	 a	

premiação	via	 apoiadores	 institucionais	 (Folha	de	S.Paulo,	documento	 interno,	2007).	 Essas	

pesquisas	 sofisticaram-se	 posteriormente	 a	 ponto	 de	 detalhar	 qual	 parceiro	 trazia	 mais	

efetividade	em	termos	de	divulgação,	ditando	sua	continuidade	no	processo	ou	não.	

Paralelamente	à	 construção	de	parcerias	 “externas”,	 iniciaram-se	negociações	para	o	apoio	

dentro	das	empresas	participantes	do	Grupo	Folha:	em	2007,	o	UOL	foi	o	primeiro	a	se	juntar,	

tornando-se	parceiro	estratégico	e	um	dos	principais	responsáveis	pela	divulgação	nacional	do	

Prêmio,	 dada	 a	 capilaridade	de	 sua	 abrangência	 como	o	maior	portal	 de	notícias	 do	Brasil.	

Nesse	mesmo	ano,	o	concurso	passou	a	ter	um	hotsite	hospedado	no	UOL	–	o	 início	de	um	

processo	 de	 transformação	 da	 premiação	 em	 uma	 editoria	 de	 notícias	 do	 campo	

socioambiental.	Também	coube	ao	portal	 realizar	a	“primeira	transmissão	de	um	evento	ao	
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vivo	 pela	 internet	 com	 todos	 os	 recursos	 de	 acessibilidade	 na	 comunicação”,	 no	 caso,	 na	

cerimônia	de	premiação	de	2012	(Trudes	da	Veiga,	2012,	7	de	novembro,	para.	5).		

Nos	anos	subsequentes,	Folha.com	(à	época	com	uma	Redação	à	parte	chamada	Folha	Online	

e	posteriormente	integrada	à	Redação	da	Folha),	Valor	Econômico	e	Agora	se	incorporaram	à	

iniciativa,	com	alta	variabilidade	de	engajamento	a	cada	ano.	Vale	ressaltar	que,	em	nenhum	

momento,	o	Empreendedor	Social	deixou	de	ser	responsabilidade	da	Folha	de	S.Paulo	para	se	

tornar	um	projeto	do	Grupo	Folha	como	um	todo,	uma	vez	que	as	empresas	do	Grupo	são	

geridas	de	forma	independente	–	por	vezes	até	vistas	como	concorrentes	umas	das	outras.		

Aos	 poucos,	 a	 interação	 com	os	 empreendedores	 sociais	 e	 atores-chave	 do	movimento	 do	

empreendedorismo	 social	 faz	 com	 que	 a	 organização	 do	 Prêmio	 oriente	 as	 parcerias	 para	

atender	 lacunas	 e	 desafios	 do	 setor.	 A	 primeira	 delas	 foi	 a	 demanda	 das	 organizações	 por	

auditoria	financeira	independente,	muitas	vezes	exigida	por	patrocinadores	(que,	no	entanto,	

raramente	a	financiam)	e	de	alto	custo,	sobretudo	para	os	orçamentos	enxutos	de	OSCs.		

O	próprio	concurso,	desde	as	origens,	por	orientação	da	Schwab,	dá	preferência	a	candidatos	

que	 tenham	suas	 contas	auditadas.	 “A	 falta	de	 transparência	 financeira	 foi	um	quesito	que	

brecou	o	acesso	de	muitos	inscritos	no	Prêmio	Empreendedor	Social	2007	à	fase	final.	Entre	os	

12	pré-finalistas	que	foram	selecionados,	2	foram	eliminados	por	[isso]”	(Rovani,	2007).	Surge,	

assim,	na	edição	de	2008,	uma	parceria	com	a	empresa	de	auditoria	e	certificação	SGS,	que	

avaliou	os	documentos	dos	candidatos.	Por	um	desalinhamento	de	expectativas,	contudo,	a	

parceria	 é	 descontinuada	 no	 ano	 seguinte.	 Na	 quarta	 edição,	 além	 da	 SGS,	mantêm-se	 os	

demais	parceiros	de	2007,	a	exceção	da	Rits,	que	deixa	de	existir	no	campo	socioambiental.	

É,	todavia,	a	partir	de	2009	que	ocorre	uma	mudança	estratégica	nesse	sentido:	o	autor	desta	

pesquisa	 recebe	o	 aval	 do	 jornal	 para	 articular	novos	 atores	 a	 fim	de	 fortalecer	 a	 iniciativa	

institucionalmente	 e,	 principalmente,	 ampliar	 em	 quantidade	 e	 qualidade	 os	 benefícios	

oferecidos	aos	vencedores.	Esse	movimento	se	dá	em	parte	 influenciado	pela	 tendência	de	

queda	contínua	do	número	de	inscrições,	passando	as	premiações	oferecidas	pelos	parceiros	a	

serem	usadas	como	forma	de	manter	a	atratividade	do	concurso	–	aos	poucos,	elas	passam	a	

contemplar	também	os	demais	finalistas	selecionados	a	cada	ano.		



	
	
	
	

							117	
	

	

Não	por	acaso,	tal	mudança,	que	pode	ser	considerada	um	incidente	crítico	em	si	(McNulty	&	

Pettigrew,	1999;	Van	de	Ven,	1992),	acontece	a	partir	do	desgaste	da	parceria	com	a	Fundação	

Schwab.	Sinaliza,	por	conseguinte,	uma	clara	mudança	de	postura	da	Folha	e	do	próprio	objeto	

de	estudo	desta	dissertação:	a	paulatina	desvinculação	da	dependência	institucional	do	Prêmio	

em	 relação	 à	 sua	 parceira	 suíça,	 com	 a	 qual	 não	 se	 consegue	 estabelecer	 nem	 sequer	

aproximar-se	de	uma	aliança	verdadeiramente	estratégica,	tal	como	descreve	Austin	(2000).		

De	acordo	com	o	Manual	de	Procedimentos	do	Prêmio	(Aoqui	e	Añón,	2015),	as	parcerias	são	

estratégicas	para	seu	sucesso,	principalmente	no	que	tange	a:	

1) Número	de	inscrições	de	empreendedores	sociais	qualificados.	

2) Awareness	e	divulgação	do	prêmio.	

3) Prêmios	como	auditoria,	curso,	mentoring,	fast-track	etc.,	com	valores	substanciais	e	

que	atraiam	candidatos,	vis-à-vis	outras	premiações	que	oferecem	recursos	financeiros.	

4) Consultoria	estratégica	altamente	qualificada	em	todas	as	etapas	da	premiação.	

5) Referência	e	chancela	com	reforço	para	a	imagem/marca	do	prêmio	no	ecossistema.	

Na	 quinta	 edição	 do	 Empreendedor	 Social,	 tornam-se	 parceiros	 a	 Sitawi,	 empresa	 de	

empréstimos	 sociais	 que	 passa	 a	 avaliar	 os	 semifinalistas,	 trazendo	 um	 olhar	 do	 nascente	

campo	 de	 investimento	 de	 impacto	 no	 Brasil,	 e	 a	 oferecer	 consultoria	 de	 gestão	 aos	

vencedores,	 e	 o	 Ceats-USP,	 que	 na	 ocasião	 aporta	 a	 maior	 premiação	 fora	 do	 âmbito	 da	

Fundação	 Schwab	 até	 então:	 uma	 bolsa	 integral	 para	 o	MBA	Gestão	 e	 Empreendedorismo	

Social,	então	da	Fundação	Instituto	de	Administração	(FIA).	

Em	2010,	as	parcerias	dão	um	salto	quantitativo:	passam	a	compor	o	grupo	atores-chave	no	

ecossistema,	como	a	aceleradora	de	negócios	sociais	Artemisia	e	a	Ashoka.	Também	entram	

para	o	rol	o	Iats	(Instituto	de	Administração	para	o	Terceiro	Setor),	iniciativa	do	professor	Luiz	

Carlos	Merege	após	o	encerramento	do	Cets	na	Fundação	Getulio	Vargas	e	que	esteve	ligado	

ao	 Prêmio	 desde	 o	 início,	 participando	 como	 jurado	 nas	 duas	 primeiras	 edições;	 a	 P&B	

Comunicação,	 terceira	 assessoria	 de	 imprensa	 contratada	 para	 prospectar	 candidatos	 e	

divulgar	 as	 etapas	do	 concurso	–	 em	especial	 em	 regiões	onde	o	Grupo	Folha	 apresentava	

menor	influência,	como	o	Norte	do	Brasil;	a	Sator,	empresa	de	eventos	que	realiza	com	a	Folha	

o	Fórum	de	Empreendedorismo	Social;	e	o	The	Hub	Brasil	(hoje	Impact	Hub),	rede	de	espaços	

de	coworking	para	startups	de	impacto	social	pioneira	no	país.	
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A	principal	novidade	de	2011	fica	por	conta	da	entrada	da	então	Ernst	&	Young	Terco,	que,	a	

despeito	de	não	realizar	aportes	financeiros,	recebeu	o	status	de	patrocinadora	pela	relevância	

da	contrapartida:	uma	auditoria	ao	vencedor.	A	notícia	 foi	 celebrada	pois,	desde	ao	menos	

2007,	a	organização	do	Prêmio	negociava	anualmente	parceria	similar,	sem	sucesso.		

Nessa	sétima	edição,	o	número	de	parceiros	aumentou	a	ponto	de	se	criarem	categorias:	além	

do	mencionado	 patrocínio,	 dividiram-se	 as	 organizações	 em	 “apoio	 estratégico”,	 com	 oito	

entidades,	sendo	três	novas,	e	“apoio”,	com	11,	entre	as	quais	4	novas,	como	a	Associação	

Brasileira	 de	 Captadores	 de	 Recursos	 (ABCR)	 e	 o	 Conselho	 Empresarial	 Brasileiro	 para	 o	

Desenvolvimento	 Sustentável	 (CEBDS),	 que	 compõe	 com	 o	 Gife	 e	 o	 Ethos	 o	 grupo	 de	

instituições	com	foco	socioambiental	mais	reconhecidas	no	campo	empresarial.		

Em	resposta	ao	contexto	externo	em	2011,	no	caso	à	crise	de	imagem	das	OSCs,	que	culminou	

com	 uma	 decisão	 da	 presidente	 Dilma	 Rousseff	 de	 congelar	 todos	 os	 repasses	 federais	 às	

entidades	sociais,	o	Prêmio	trouxe	pela	primeira	vez	uma	parceria	da	área	jurídica	(o	escritório	

Figueiredo	Lopes,	Golfieri,	Reicher,	Storto	Advogados,	especializado	em	terceiro	setor).	

O	ano	seguinte	(2012)	teve	novo	avanço	nas	parcerias,	totalizando	29	–	categorizadas	agora	

em	quatro	níveis:	parceria	máster,	apoio	estratégico,	apoio	institucional	e	divulgação,	segundo	

a	contrapartida	oferecida.	Destaca-se	no	período	o	apoio	para	visitas	de	campo	da	TAM	e	da	

rede	de	hotéis	Blue	Tree,	que	vêm	a	amenizar	uma	das	maiores	despesas	do	projeto:	a	logística	

de	viagens	da	equipe	editorial,	de	avaliação	e	de	audiovisual,	por	todo	o	território	brasileiro,	de	

favelas	no	Rio	a	comunidades	ribeirinhas	da	Amazônia	e	vilarejos	no	sertão	nordestino.		

Uma	vez	conquistado	o	apoio	em	auditoria,	esses	parceiros	tornaram-se	prioritários	diante	de	

um	cenário	de	cortes	de	orçamento	e	equipe	cada	vez	mais	frequentes	no	jornal.	O	aumento	

do	 custo	 do	 papel	 jornal	 e	 a	 queda	 na	 receita	 com	 anúncios	 publicitários,	 uma	 tendência	

mundial	que	tardou	a	atingir	o	Brasil,	levou	a	uma	onda	de	reengenharia	financeira	no	Grupo	

Folha	e,	pela	primeira	vez,	toda	a	equipe	do	Prêmio	passou	a	ser	terceirizada.	

Do	 outro	 lado,	 as	 avaliações	 de	 campo	 se	 davam	 de	 forma	 cada	 vez	 mais	 intensa	 –	 e	

dispendiosa.	 Em	 2012,	 a	 equipe	 passou	 32	 dias	 nas	 regiões	 de	 atuação	 dos	 finalistas,	

sabatinando	 não	 só	 o	 líder	 como	 sua	 família,	 sua	 equipe	 de	 trabalho	 e	 seus	 parceiros,	

patrocinadores	e	beneficiários.	Foram	mais	de	200	entrevistas	(Folha	de	S.Paulo,	release,	2012).		
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Pela	primeira	 vez,	 em	2012,	 a	 equipe	do	Prêmio	buscou	monetizar	o	 valor	das	premiações	

concedidas	pelas	parcerias,	atingindo	um	total	que	varia	de	R$	350	mil	a	R$	450	mil,	incluindo	

os	 benefícios	 concedidos	 pela	 Fundação	 Schwab	 e	 outros	 como	 auditoria	 financeira,	

assessorias	jurídica	e	de	comunicação	e	bolsas	de	estudo	no	Brasil	e	no	exterior,	para	cursos,	

congressos,	seminários	e	pós-graduações	como	MBA	(Folha	de	S.Paulo,	release,	2012).	

Em	2013,	o	Empreendedor	Social	totalizou	39	parceiros,	entre	os	quais	novos	apoiadores	de	

divulgação	 com	 maior	 penetração	 entre	 jovens	 (Aiesec,	 Brasil	 Júnior,	 Conaje	 e	 Fundação	

Estudar,	 por	 exemplo),	 estrategicamente	 prospectados	 em	 razão	 de	 uma	 mudança	 no	

regulamento	do	Prêmio	Empreendedor	Social	de	Futuro,	que	passava	a	focalizar	candidatos	de	

18	a	35	anos	de	idade.	Se	nos	dois	primeiros	anos	do	concurso	os	benefícios	eram	concedidos	

exclusivamente	 pela	 Schwab,	 nesse	 ano,	 totalizaram-se	 112	 premiações	 entregues	 aos	 7	

finalistas	e	vencedores	(ponteAponte,	documento	interno,	2013).	

O	 ápice	 do	 número	 de	 parcerias	 na	 história	 do	 caso	 estudado	 foi	 em	 2014,	 quando	 47	

organizações	 orbitavam	 ao	 redor	 do	 Prêmio,	 com	maior	 ou	 menor	 interação	 e	 influência,	

divididas	em	cinco	níveis	(a	maior	categorização	já	realizada):		

1) realização	–	Folha	e	Schwab	

2) patrocínio	–	CNI	(Confederação	Nacional	da	Indústria)	e	Vale	

3) parceria	estratégica	–	Azul,	IE	Business	School,	UOL	e	Fundação	Dom	Cabral	

4) apoio	 institucional	 (28	 parceiros)	 –	 ABCR;	 Artemisia	 Negócios	 Sociais;	 Ashoka	

Empreendedores	 Sociais;	 Catraca	 Livre;	 Conaje	 (Confederação	 Nacional	 de	 Jovens	

Empresários);	 ESPM;	 FGVcenn	 (Centro	de	Empreendedorismo	e	Novos	Negócios)	da	

Fundação	 Getulio	 Vargas;	 Gife;	 GVces	 (Centro	 de	 Estudos	 em	 Sustentabilidade)	 da	

Fundação	 Getulio	 Vargas;	 G8;	 Impact	 HUB,	 Instituto	 Asas;	 Instituto	 Filantropia;	 IPÊ	

(Instituto	 de	 Pesquisas	 Ecológicas);	 Ink	 Inspira,	 Merege	 &	 Moussallem;	 Na	 Lata;	

Neurônio	Sator;	NESsT	Brasil;	ONG	Brasil;	P&B	Comunicação,	Planète	D’entrepreneurs;	

ponteAponte	 Empreendedorismo	 Socioambiental;	 Repense	 Comunicação;	 Sitawi	 ‒	

Finanças	 do	 Bem;	 Szazi	 Bechara	 Storto	 Advogados,	WomenChangeMakers;	 e	 Yunus	

Negócios	Sociais		
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5) divulgação	 (11):	 Aiesec;	 Agora	 São	 Paulo;	 Aspen	 Network	 of	 Development	

Entrepreneurs;	 Avina;	 Brasil	 Júnior;	 Envolverde;	 Endeavor;	 Ideia	 Sustentável;	 Make	

Sense;	Semana	Global	do	Empreendedorismo;	e	Sistema	B.	

Essa	 lista	 perfaz	 parte	 relevante	 dos	 influenciadores	 e	 desenvolvedores	 do	movimento	 do	

empreendedorismo	social	no	Brasil,	de	diferentes	perspectivas:	acadêmica,	de	aceleradoras	e	

redes	 de	 fomento,	 de	 apoio	 estudantil,	 empreendedora,	 empresarial,	 de	 investimento	 de	

impacto,	jurídica	e	de	mídia	especializada,	entre	outras.		

Procuradas,	 diversas	 outras	 entidades	optaram	por	não	participar,	 por	 razões	diversas.	Um	

exemplo	é	o	caso	da	Abong	(Associação	Brasileira	das	Organizações	Não	Governamentais),	que	

recusou	o	apoio	por	uma	clara	dissonância	ideológica	quanto	ao	papel	da	sociedade	civil	e	a	

dominância	do	paradigma	capitalista	globalizante	que	o	empreendedorismo	social,	na	visão	de	

muitos,	representa	(Bose,	2012;	Defourny	&	Nyssens,	2012;	Grenier,	2006).		

Outras	não	tiveram	a	parceria	renovada	de	um	ano	para	o	outro,	seja	por	descontentamento	

com	as	contrapartidas	do	jornal	(caso	de	diversas	organizações	na	virada	de	2014	para	2015,	

consequência	da	primeira	troca	de	editoras	na	história	do	Prêmio,	o	que	causou	a	ruptura	de	

determinados	processos),	seja	por	escolha	do	jornal,	insatisfeito	com	o	retorno	do	parceiro.	

Há	assim,	nos	bastidores	de	cada	parceria,	uma	complexa	e	exigente	 trama	de	prospecção,	

formalização,	 monitoramento	 e	 comunicação	 com	 as	 partes	 interessadas.	 Para	 cada	 novo	

apoiador	 identificado,	 faz-se	necessário	 abrir	 um	 contato	 estratégico,	 buscar	 alinhamentos,	

negociar	contrapartidas	e	formalizar.	Somam-se	a	esse	grupo	os	apoiadores	cuja	renovação	de	

acordo	é	feita	anualmente,	além	da	gestão	de	conflitos	em	processos	de	ruptura	da	parceira.		

Em	2013,	o	principal	parceiro,	Ernst	Young,	ameaçou	e	saiu	da	parceria.	.	.	.	A	crise	ocorreu	com	
a	auditoria	da	organização	da	Cybele	Amado,	na	Bahia.	Mesmo	pré-acordado	que	fariam	após	
o	pico	de	trabalho	deles	(abril),	alegaram	dificuldades	para	cumprir	a	agenda	e	a	vencedora	foi	
prejudicada.	 .	 .	 .	Final	com	desgaste	com	a	então	editora-chefe	e	o	 jurídico	do	 jornal	para	o	
cumprimento	da	contrapartida.	(Aoqui	e	Añón,	Manual	de	Procedimentos,	2015)	

Para	evitar	lentidão	e	atrasos	nos	processos13,	o	jornal	permitiu	que	as	parcerias	sem	recursos	

financeiros	 fossem	 feitas	 por	 meio	 de	 uma	 carta-acordo	 simples,	 pela	 própria	 equipe	 do	

																																																													
13	O	Prêmio	normalmente	segue	um	cronograma	anual	pouco	flexível,	que	vai	da	renovação	de	parcerias	e	
preparação	de	lançamento	do	site	no	primeiro	trimestre;	lançamento	e	abertura	de	inscrições	entre	março	e	
abril;	seleção	em	três	fases,	incluindo	visita	de	campo,	até	setembro;	preparação	de	relatório	para	júri	e	
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Prêmio,	sem	passar	pelos	muitas	vezes	burocratizados	departamentos	jurídicos	das	instituições	

envolvidas.	 Ainda	 assim,	 a	 complexidade	 da	 gestão	 de	 tantas	 parcerias,	 muitas	 vezes	

entremeadas	de	conflitos	e	dissonâncias,	tais	como	o	exemplificado	acima,	fez	com	que	o	jornal	

terceirizasse	 essa	 atividade	 em	 2012	 e	 começasse	 a	 refletir	 criticamente	 sobre	 o	 custo-

benefício	 dos	 apoiadores,	 em	 uma	 tendência	 de	 simplificação	 e	 redução	 do	 número	 de	

parcerias	 a	 partir	 de	 2013.	 Assim,	 em	 2015,	 o	 número	 de	 parceiros,	 pela	 primeira	 vez	 na	

história,	retrocedeu:	de	45	para	27,	perfazendo	uma	queda	expressiva	de	40%.	

Diferentemente	das	 parcerias	 institucionais,	 que	 eram	geridas	 com	 forte	 independência	 no	

âmbito	da	organização	do	Prêmio	no	jornal,	os	patrocinadores	envolvendo	recursos	financeiros	

surgiram	em	2009	diretamente	como	reflexo	da	crise	no	setor	de	jornalismo.	Ainda	que	o	custo	

total	 do	 projeto	 não	 sofresse	 fortes	 oscilações	 anuais,	 a	 depender	 de	 uma	 combinação	 de	

resultados	do	departamento	comercial	da	Folha	e,	posteriormente,	da	Redação,	o	orçamento	

disponibilizado	passou	por	cortes	expressivos,	o	que	resultou	no	enxugamento	das	despesas	

com	terceirizados,	número	de	finalistas	visitados	e	cerimônia	de	premiação,	entre	outros.	

Diante	 disso,	 a	 partir	 de	 2009	 intensificou-se	 a	 busca	 por	 patrocinadores	 do	 Prêmio,	 via	

departamento	comercial.	Nesse	ano,	Caixa	e	Nestlé	entraram	nessa	categoria.	O	movimento	

interno	arrefeceu,	contudo,	muito	pelo	 fato	de	o	departamento	não	priorizar	o	projeto	nas	

vendas.	 Após	 resultados	 negativos	 em	2011,	 entretanto,	 o	 jornal	 abriu	 pela	 primeira	 vez	 a	

possibilidade	de	a	editora	captar	recursos	diretamente,	em	parceria	com	o	marketing,	a	partir	

de	2012.	“A	Folha	vai	separar	patrocínio	comercial	e	institucional.	O	prêmio	entra	no	patrocínio	

institucional,	em	que	a	Redação	é	responsável	(não	envolve	anúncio).	[Outra]	meta:	zerar	custo	

de	viagens	(parceria	com	companhia	aérea	e	hospedagem)”	(Folha	de	S.Paulo,	ata,	2012).	

A	 equipe	 do	 Prêmio,	 que	 nesse	 momento	 era	 composta	 pela	 editora,	 por	 uma	 repórter	

temporária	e	por	uma	empresa	externa	de	avaliação	e	gestão	de	parcerias,	trabalhou	então	em	

todo	processo	de	elaboração	da	proposta	de	patrocínio	e	seleção	de	potenciais	patrocinadores,	

pesquisando	benchmarks,	potencial	de	mercado,	cotas	de	patrocínio	e	possíveis	interessados	

(Aoqui	e	Añón,	Manual	de	Procedimentos,	2015).	O	foco	passou	a	ser	empatar	as	despesas,	

sem,	no	entanto,	o	jornal	obter	lucro	com	o	Prêmio,	uma	reivindicação	constante	da	Redação	

																																																													
julgamento	entre	setembro	e	outubro;	e	edição	de	caderno	especial	mais	realização	de	cerimônia	de	
premiação,	entre	novembro	e	dezembro.	
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para	o	Comercial.	Vale	ressaltar	que,	com	a	venda	de	anúncios	para	empresas	com	publicidade	

no	campo	socioambiental,	o	projeto	sempre	se	pagou,	não	havendo	prejuízos	financeiros.	

Com	uma	contrapartida	em	espaço	publicitário	estimada	nesse	ano	em	R$	1.576.994	na	Folha	

de	S.Paulo	e	em	R$	350	mil	no	UOL,	sem	contar	o	espaço	editorial	(que	perfazia	cerca	de	17	

páginas	ao	longo	do	ano),	mesmo	sem	expertise	em	captação	de	recursos,	foi	possível	à	equipe	

dar	 fôlego	 ano	 após	 ano	 ao	 projeto	 por	 meio	 da	 conquista	 de	 patrocínios	 como	 os	 da	

Confederação	Nacional	da	Indústria	(CNI),	Fundação	Banco	do	Brasil	e	Vale,	todos	obtidos	por	

meio	de	contatos	durante	a	Rio+20.	A	esse	grupo	somou-se	em	2015	a	Coca-Cola,	após	três	

anos	de	idas	e	vindas	no	relacionamento	com	sua	equipe	de	RSE.	

	

5.2.2	O	empreendedorismo	de	um	Prêmio	para	empreendedores	

A	despeito	dos	desafios	na	parceria	com	a	Fundação	Schwab	e	os	parceiros	institucionais,	além	

das	pressões	oriundas	de	um	cenário	cada	vez	mais	instável	no	jornalismo	brasileiro,	o	Prêmio	

Empreendedor	Social	não	apenas	sobreviveu	a	mais	de	uma	década	de	existência	(chegando	à	

12a	 edição	 em	 2016)	 mas	 também	 se	 consolidou	 como	 uma	 referência	 no	 movimento	 do	

empreendedorismo	social.	Forte	reconhecimento	nacional,	relevante	e	crescente	número	de	

parceiros	institucionais,	nova	curva	ascendente	de	inscrições,	rigor	do	processo	de	seleção	e	

método	 jornalístico	 de	 investigação	 das	 candidaturas,	 alinhado	 aos	 princípios	 editoriais	 do	

Grupo	Folha,	são	alguns	dos	pontos	fortes	listados	por	sua	equipe	em	certo	tom	de	alvíssaras	

no	planejamento	estratégico	de	2012	(ponteAponte,	Planejamento	Estratégico,	2012).	

Não	 à	 toa,	 durante	 encontro	 fechado	 dos	 Empreendedores	 Sociais	 de	 Destaque	 no	 Fórum	

Econômico	Mundial	da	América	Latina,	em	2009,	Klaus	Schwab	anuncia	que	o	Brasil,	a	partir	de	

2010,	se	tornaria	o	único	país	 latino-americano	a	ter,	a	nível	nacional,	o	Prêmio.	Os	demais	

concursos	da	região	foram	combinados	(C.	Aoqui,	anotações	pessoais,	2009).	

É	preciso	ressalvar,	entretanto,	que	diversas	conquistas	do	Prêmio	têm	por	mérito	muito	mais	

o	alto	nível	de	engajamento	da	equipe	diretamente	envolvida	na	Redação	com	o	projeto	do	

que	um	direcionamento	estratégico	do	jornal.	Ao	não	realizar	um	acompanhamento	ostensivo	

de	sua	equipe,	a	Folha	concedeu	liberdade	para	os	responsáveis	pela	premiação	criarem	vários	
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subprojetos,	sem	ter	plena	ciência	em	nível	institucional	dessas	mudanças	(C.	Aoqui,	anotações	

pessoais,	2015).	

Um	indício	disso	são	as	constantes	batalhas	travadas	internamente	para	que	o	laurel	obtivesse	

maior	 reconhecimento	 da	 alta	 direção,	 em	 consonância	 com	que	 Reficco	&	Vernis	 (2010a)	

definem	como	legitimidade	no	ecossistema	socioambiental.	Em	mensagem	eletrônica	de	2008	

para	a	então	editora-executiva	do	jornal,	a	editora	responsável	negocia:		

Temos	ótimas	fotos,	ótimos	finalistas,	um	bom	júri,	uma	boa	notícia	–	recorde	de	inscrições	em	
todo	o	mundo	–,	mas,	de	novo,	formato	tabloide	(que	é	sempre	encartado	em	um	subproduto)	
e	 apenas	 uma	 página	 para	 cada	 um	 dos	 finalistas	 e	 duas	 para	 o	 vencedor.	 Isso	 é	 mesmo	
irreversível?	Redação	não	pode	contribuir	com	páginas	para	ele	virar	standard?	

Também	tivemos	um	corte	nesta	semana	de	R$	80	mil	para	R$	30	mil	para	o	evento.	
Investiremos	na	criatividade!		(P.V.T	da	Veiga,	comunicação	pessoal,	2008)	

Em	 registro	 do	 planejamento	 estratégico	 de	 2010,	menciona-se	 que	 as	 potencialidades	 do	

prêmio	“estão	subutilizadas”,	uma	vez	que	o	 jornal	tem	expertise	e	 já	 investe	um	montante	

considerável	 	 anualmente	 no	 projeto,	mas,	 “por	 falta	 de	 envolvimento	 interno	 (Comercial,	

Marketing,	Jurídico	e	Redação	–	excetuando	a	própria	organização	do	prêmio),	pouco	reverte	

em	benefícios	para	os	empreendedores	sociais	chancelados	(e	não	só	os	eleitos)	e	a	imagem	

corporativa	do	Grupo	Folha”	(Folha	de	S.Paulo,	planejamento	estratégico,	2010).	

No	 documento	 que	 sistematiza	 o	 projeto,	 menciona-se	 que,	 “internamente,	 houve	 vários	

momentos	de	conflito	com	editores	que	consideram	o	prêmio	um	projeto	‘de	perfumaria’	e	

relutam	 em	 ceder	 espaço	 editorial”.	 Nesses	 casos,	 recomenda-se	 a	 intervenção	 do	 editor-

executivo	e	da	Direção	da	Redação	(Aoqui	e	Añón,	Manual	de	Procedimentos,	2015).	

Entre	 as	 táticas	 utilizadas	 para	 dirimir	 esse	 entrave	 e	 aumentar	 a	 penetração	 da	 iniciativa	

internamente,	 em	 2010,	 optou-se	 por	 abrir	 um	 concurso	 interno	 remunerado	 para	 que	

jornalistas	 trabalhassem	 na	 seleção	 dos	 inscritos.	 Duas	 profissionais	 foram	 selecionadas	 na	

ocasião.	Também	para	a	redação	das	matérias	sobre	os	finalistas,	convidaram-se	jornalistas	de	

outras	editorias	e	repórteres	especiais.	Por	fim,	anualmente,	as	peças	com	descrição	de	cada	

selecionado	e	 fotos	expostas	no	dia	do	evento	 seguiam	para	uma	exposição	 temporária	no	

lobby	da	sede	do	jornal,	no	local	de	mais	alta	circulação	de	colaboradores.	
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A	construção	interna,	ainda	que	a	passos	lentos,	paulatinamente	conquistou	seus	galardões.	

Com	o	crescimento	da	iniciativa,	a	partir	de	2007,	constata-se	maior	envolvimento	direto	no	

Prêmio	por	parte	dos	altos	escalões	do	jornal,	com	reiterados	elogios	à	equipe,	sobretudo	após	

as	cerimônias	de	entrega	dos	troféus	no	Masp.	

Um	dos	marcos	nesse	sentido	foi	o	evento	de	2007,	cujo	vencedor,	Tião	Rocha,	e	os	demais	

finalistas,	tiveram	seus	perfis	narrados	por	contadores	de	história,	em	uma	das	cerimônias	mais	

aclamadas	 da	 trajetória	 do	 Prêmio.	 Os	 eventos,	 aliás,	 foram	 aos	 poucos	 se	 tornando	 uma	

estratégia	da	equipe	para	engajar	a	alta	direção	–	tanto	da	Redação	quanto	do	administrativo	

–,	que	passou	a	 comparecer	 a	partir	do	 referido	ano	a	 todas	as	edições,	mostrando-se	um	

eficiente	meio	de	convencimento	interno	e	legitimação	na	consagração	de	um	projeto	anual.	

Além	das	cerimônias	de	entrega	do	Empreendedor	Social	do	Ano,	a	organização	do	Prêmio	

realizou	diversos	outros	eventos	dentro	do	campo	do	empreendedorismo	social,	como	forma	

de	consolidar-se	institucionalmente,	atrair	inscritos	novos	e	expor	os	finalistas	selecionados.		

O	primeiro	deles	ocorreu	em	2007,	com	a	realização	do	debate	“Estado	e	Terceiro	Setor	na	

Educação”,	conduzido	pelo	jornalista	Gilberto	Dimenstein,	membro	do	Conselho	Editorial	da	

Folha,	e	com	a	participação	do	então	ministro	da	Educação,	Fernando	Haddad,	da	diretora-

presidente	do	Centro	de	Estudos	e	Pesquisas	em	Educação,	Cultura	e	Ação	Comunitária,	Maria	

Alice	Setubal,	e	da	presidente	da	União	Nacional	dos	Dirigentes	Municipais	de	Educação,	Cleuza	

Repulho	 (Folha	de	S.Paulo,	 release,	 2007).	O	debate,	que	precedeu	a	 cerimônia	de	entrega	

daquele	ano,	foi	avaliado	de	forma	negativa	pela	equipe	interna,	em	razão	do	desgaste	em	um	

dia	de	demandas	em	excesso	e	a	canibalização	de	holofotes	em	relação	à	entrega	do	laurel.	

Em	2009,	a	Folha,	em	parceria	com	empresa	de	eventos	Sator	e	a	Federação	do	Comércio	do	

Estado	de	São	Paulo	(Fecomércio),	realizou	o	Fórum	de	Empreendedorismo	Social,	com	o	tema	

central	“O	que	oferecemos	está	em	crise	ou	a	crise	é	resultado	de	pouca	gente	pensando	em	

soluções	para	os	problemas?”.	Na	ocasião,	o	fórum	reuniu	finalistas	de	2008	e	vencedores	das	

quatro	 primeiras	 edições	 do	 Prêmio,	 entre	 os	 quais	 Ana	 Moser	 (Instituto	 Esporte	 &	

Educação/SP),	 André	 Albuquerque	 (Terra	 Nova/PR),	 Fabio	 Bibancos	 (Turma	 do	 Bem/SP),	

Luciano	Huck	(Instituto	Criar/SP),	Raquel	Barros	(Lua	Nova/SP),	Tião	Rocha	(CPCD/MG)	e	Valdir	

Cimino	 (Viva	 e	 Deixe	 Viver/SP),	 que	 debateram	 temas	 prementes	 no	 movimento	 do	

empreendedorismo	social,	como	alianças	com	o	poder	público.	
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Paralelamente	ao	fórum,	foi	realizada	a	Bolsa	dos	Valores,	espaço	idealizado	pela	ONG	Viva	e	

Deixe	Viver	(SP)	em	que	finalistas	do	Prêmio	apresentaram	projetos	a	potenciais	financiadores,	

com	o	objetivo	de	vender	cotas	de	patrocínio	que	reforçassem	sua	sustentabilidade	financeira	

(Sator,	release,	2009).	Ambos	os	eventos	foram	realizados	novamente	em	2010.	

De	2011	a	2013,	o	fórum	foi	substituído	de	certa	forma	pela	parceria	com	a	ONG	Brasil,	maior	

feira	do	setor	que	acontecia	durante	o	mês	de	dezembro,	logo	após	a	divulgação	dos	resultados	

do	 concurso.	 Nela	 os	 finalistas	 apresentavam	 seus	 trabalhos	 em	 um	 estande	 destacado	 e	

especialmente	instalado	para	a	Folha,	além	de	participarem	no	seminário	paralelo.	

Em	 2010	 e	 2011,	 a	 parceria	 com	 a	 Ernst	 Young	 também	 previa	 que	 os	 vencedores	 do	

Empreendedor	Social	 (Roberto	Kikawa	e	Cybele	Amado,	respectivamente)	automaticamente	

sagravam-se	ganhadores	da	categoria	Empreendedor	Social	de	um	prêmio	que	a	multinacional	

realizava	para	laurear	grandes	executivos	e	empresários	empreendedores	brasileiros.		

No	ano	seguinte,	dois	eventos	importantes	foram	realizados:	em	março,	no	Congresso	Gife,	a	

editoria	promoveu	um	debate	com	sala	lotada	no	tema	“Inovação,	inclusão	e	impacto,	o	tripé	

da	mudança	 global”,	 com	a	 participação	de	David	Hertz,	Gisela	 Solymos	 e	 Roberto	 Kikawa.											

Já	durante	a	Rio+20,	realizou-se	um	debate	com	o	então	secretário-adjunto	das	Organização	

das	Nações	Unidas	 (ONU),	Thomas	Stelzer,	dentro	do	Fórum	Amazônia	Sustentável,	no	Rio.										

O	evento	contou	com	14	empreendedores	e	cerca	de	cem	participantes,	em	parceria	com	a	

Fundação	Avina	e	a	ONG	Saúde	e	Alegria	(Folha	de	S.Paulo,	apresentação	institucional,	2013).	

Todas	essas	ações	seguem	fielmente	o	primeiro	planejamento	estratégico	do	Prêmio,	realizado	

entre	 2010	 e	 2011,	 no	 qual	 se	 almejava	 consolidá-lo	 “como	 o	 maior	 do	 país	 na	 área	

socioambiental	 e	 expandir	 sua	 atuação	 de	 forma	 a	 oferecer	 maior	 valor	 agregado	 aos	

realizadores,	aos	parceiros	e,	sobretudo,	à	rede	de	empreendedores	sociais	chancelados	pelo	

concurso	desde	 seu	 lançamento,	 em	2005”	 (Folha	de	 S.Paulo,	planejamento	estratégico	do	

Prêmio	Empreendedor	Social,	2011).	

Boa	parte	dos	objetivos	e	metas	definidos	por	esse	planejamento,	realizado	pelo	autor	desta	

pesquisa	quando	era	editor-assistente	do	projeto	a	pedido	da	editora,	foi	alcançada.	Dividido	

em	quatro	temas	(linha	editorial,	eventos,	premiações	e	benefícios	à	rede	de	empreendedores	
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sociais),	o	planejamento	superou	os	objetivos	em	relação	aos	três	primeiros	itens.	Dentre	os	

principais	destaques	almejados	–	e	alguns	alcançados	–	no	período	2010-2015,	constam:	

• “Criação	 da	 editoria	 de	 Empreendedor	 Social,	 que	 será	 responsável	 por	 prospectar	

notícias	na	área	(para	o	jornal,	site	e	mídias	sociais),	realizar	eventos	(fortalecimento	da	

marca	e	ampliação	dos	benefícios	aos	empreendedores	sociais)	e	organizar	o	Prêmio”	

–	a	editoria	foi	oficialmente	criada	em	fins	de	2011	com	atuação	a	partir	de	2012.	Pela	

primeira	vez	na	história	do	Prêmio,	a	equipe	passava	a	ter	uma	editora	exclusivamente	

dedicada	ao	tema	empreendedorismo	social	no	jornal,	ainda	que	terceirizada.	

	

• “Transformar	o	caderno	especial	Empreendedor	Social	em	revista	–	a	ideia	é	explorar	

bem	 não	 só	 um	 rico	 perfil	 do	 empreendedor	 social	 mas	 também	 as	 histórias	 dos	

beneficiários	e	os	 trabalhos	dos	projetos,	o	que	não	acontece	atualmente”	–	não	se	

concretizou;	em	2011,	tentou-se	ainda	criar	uma	seção	mensal	no	caderno	Cotidiano	

sobre	a	temática,	porém	não	aprovada.		

	

• “Integração	do	site	Empreendedor	Social	na	Folha.com”	–	em	2009,	o	site	até	então	

hospedado	no	UOL	passou	para	a	então	Folha	Online.	No	início	de	2012,	acontece	a	

integração	com	a	Folha.com.	Assim,	pela	primeira	vez,	o	projeto	editorial	e	gráfico	do	

Prêmio	é	completamente	alinhado	com	o	do	restante	do	jornal,	e	a	editoria	conquista	

espaço	diário	na	home	page	 da	página	on-line	 da	 Folha,	 levando	notícias	 do	 campo	

socioambiental	para	milhões	de	leitores.	

	

• “Realização	pela	editoria	de	podcasts	e	videocasts	para	a	Folha.com”	–	em	2011,	mais	

uma	vez	a	equipe	inova	dentro	das	mídias	do	jornal	ao	lançar	programas	inclusivos	na	

TV	 Folha,	 com	 Libras	 e	 audiodescrição,	 em	 parceria	 com	 a	 empreendedora	 social	

Claudia	Cotes	(Vez	da	Voz);	posteriormente,	o	formato	é	absorvido	pela	cerimônia	de	

premiação,	 havendo	 a	 primeira	 cobertura	 ao	 vivo	 da	 história	 da	 internet	 brasileira	

totalmente	inclusiva	pelo	UOL.		

	

• “Lançamento	do	blog	Empreendedor	Social,	 além	de	 repaginar	outras	mídias	 sociais	

(Twitter	e	Facebook)	e	newsletter	mensal/semanal,	constantemente	alimentadas	pela	
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equipe	com	notícias	da	Rede	Folha	de	Empreendedores	Sociais”	–	o	blog	é	lançado	em	

2011	 sob	 coordenação	do	 autor	 desta	 pesquisa,	 em	 consonância	 com	um	boom	 de	

blogs	 no	 novo	 projeto	 editorial	 da	 Folha.	 Em	 2012,	 nota-se	 forte	 investimento	 nas	

mídias	 sociais	 do	Empreendedor	 Social	 (Facebook	e	 Twitter),	 convergindo	para	uma	

tendência	no	jornal,	que	cria	sua	editoria	de	Mídias	Sociais	e	passa	a	ser	o	veículo	com	

maior	alcance	nesses	canais	no	país.	

	

• “Inserção	contínua	de	matérias	na	Folha	impressa,	mas	sem	caráter	de	calhau14,	como	

acontece	hoje	 (bons	depoimentos,	boas	notícias,	matérias	em	Saber,	 Saúde,	Ciência	

etc.)”	 –	 um	 dos	 grandes	 pontos	 de	 dificuldade	 da	 editoria,	 que,	 além	 da	 falta	 de	

legitimidade	em	outros	cadernos,	teve	de	enfrentar	uma	sucessão	de	corte	de	papel,	

diminuição	e	até	extinção	de	cadernos	(como	o	Folhateen	e	o	Equilíbrio)	no	período.	

	

• “Crescer	 o	 prêmio	 dividindo-o	 em	 categorias	 (social,	 socioambiental	 de	 futuro,	

ambiental/intermediário,	 iniciativa	 empreendedora	 individual,	 acadêmicos,	

governamental	e	empresas)”	–	meta	ousada	que	nunca	chegou	a	ser	trabalhada.	

	

• “Participação	 do	 leitor	 (eleição	 on-line	 para	 menção	 honrosa)”	 –	 em	 2012,	 após	 a	

encomenda	de	um	estudo	de	benchmarking	das	principais	premiações	do	país,	foram	

lançadas	a	seção	Envie	sua	História	no	site	Empreendedor	Social	e	a	categoria	Escolha	

do	Leitor,	que	surgiu	“diante	do	incômodo	da	comissão	avaliadora	ano	após	o	ano	com	

o	fato	de	o	prêmio	ser	restrito	a	notáveis,	sem	haver	a	possibilidade	de	participação	e	

integração	 com	 o	 leitor	 da	 Folha	 e	 do	 UOL	 no	 universo	 do	 empreendedorismo	

socioambiental”	 (Aoqui	 e	 Añón,	 Manual	 de	 Procedimentos,	 2015).	 Os	 resultados	

públicos	da	categoria	foram	cada	vez	mais	positivos:	

o estreou	com	17.535	votos	(vencedor:	Sergio	Petrilli,	do	Graacc)	em	2012;	

o subiu	nos	anos	subsequentes	para	19.075	(Alexandre	Amorim,	Diego	Tutumi	e	

Luiz	Hamilton	–	Asid	Brasil)	em	2014;	

o cresceu	para	64.204	(Hercílio	Luz	Filho	-	Pró-Rim)	em	2014;	

																																																													
14	Jargão	do	setor	jornalístico	para	indicar	anúncios-tampão,	em	geral	campanhas	do	próprio	veículo,	que	
entram	na	impressão	para	cobrir	anúncios	não	vendidos	ou	matérias	que	caíram	de	última	hora	
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o atingiu	79.551	votos	em	2015	(Luis	Salvatore	–	IBS).	Trata-se	de	um	crescimento	

expressivo	 da	 participação	 dos	 leitores	 do	 Grupo	 Folha	 (em	 grande	 parte	

mobilizados	 pelos	 próprios	 finalistas,	 contudo),	 porém	 muito	 abaixo	 do	

potencial	inicialmente	esperado.15	

Interessante	analisar	e	comparar	os	planejamentos	de	2010-2011	com	o	de	2012,	quando	o	

Empreendedor	Social	já	tem	status	de	editoria.	No	primeiro	caso,	visava-se	a	consolidação	do	

Prêmio	 internamente	 (“a	 maior	 oportunidade	 está	 na	 possibilidade	 de	 transformar	 o	

Empreendedor	Social,	hoje	mais	próximo	de	um	prêmio	anual,	em	um	trabalho	permanente	de	

prospecção	de	notícias	e	serviços	úteis	à	sociedade”;	“mais	do	que	uma	repaginada,	o	objetivo	

estratégico	é	alinhar	o	Empreendedor	Social	com	o	novo	projeto	gráfico	e	editorial	do	jornal,	

trazendo	um	novo	olhar	da	realidade	brasileira	que	muito	interessa	ao	leitor”;	“em	termos	de	

marketing,	.	.	.	haverá	ganhos	na	credibilidade,	maior	patrimônio	do	jornal.	Comercialmente,	o	

projeto	 pode	 ser	 autossustentável.	 O	 foco	 de	 oportunidade	 é	 o	 marketing	 social,	 pouco	

explorado	pela	casa”).	Já	no	segundo,	denota-se	um	olhar	mais	externo:	

A	 nossa	 missão	 é	 selecionar,	 premiar	 e	 fomentar	 os	 líderes	 socioambientais	 mais	
empreendedores	 do	 Brasil.	 Temos	 como	 visão	 consolidar-nos	 como	 a	mais	 transformadora	
premiação	socioambiental	do	país.	E,	em	nossas	ações	e	iniciativas,	nos	pautamos	sempre	por	
valores	como	ética,	independência,	credibilidade,	transparência	e	compromisso	com	o	leitor,	
de	 forma	 alinhada	 aos	 princípios	 editoriais	 da	 Folha.	 (Folha	 de	 S.Paulo,	 planejamento	
estratégico,	2012)	

	

Assim,	a	editoria	inicia	2013	com	planos	ousados	para	a	edição	de	10	anos	do	Prêmio,	em	2014,	

com	 projetos	 de	 lançamento	 de	 livros	 e	 documentários,	 além	 de	 revisita	 aos	 finalistas	

participantes	na	década,	entre	outros	(Folha	de	S.Paulo,	apresentação	institucional,	2013).		

Entretanto,	a	trajetória	é	bruscamente	interrompida	no	início	desse	ano,	quando	ocorre	um	

relevante	 incidente	 crítico	 de	mudança	 do	 Prêmio:	 a	 troca	 de	 coordenação	 do	 Prêmio	 na	

Redação	–	a	primeira	da	história.	Parte	porque	os	processos	estavam	intrinsecamente	ligados	

à	editora	que	historicamente	comandou	o	projeto,	parte	pela	não	adaptação	da	nova	jornalista	

à	iniciativa,	o	ano	que	celebraria	uma	década	da	parceria	com	a	Fundação	Schwab	representou	

																																																													
15	A	título	de	comparação,	o	Desafio	Google	de	Impacto	Social	2016,	que	ofereceu	R$	10	milhões	em	dinheiro,	
recebeu	mais	de	1	milhão	de	votos	on-line,	segundo	o	site	da	premiação	
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um	momento	crítico	refletido	sobretudo	na	queda	brusca	no	número	de	inscrições	(100),	o	pior	

resultado	de	sua	história	no	Brasil.		

O	arrefecimento	das	conquistas	culminou	com	um	evento	de	celebração	que,	de	forma	inédita,	

teve	 a	 plateia	 esvaziada.	 Posteriormente,	 a	 editora	 colocou	 o	 cargo	 à	 disposição,	 sendo	

assumido	por	 outra	 jornalista	 que,	 em	2015,	 fez	 um	esforço	hercúleo	para	dar	 início	 a	 um	

renascimento	da	premiação,	que	segue	em	seu	processo	de	reconstrução	em	2016.		

Para	 dirimir	 o	 risco	 de	 futuras	 transições	 de	 equipe,	 dois	 jornalistas	 que	 participaram	

ativamente	 de	 larga	 parte	 dessa	 história	 (sendo	 um	 deles	 o	 autor	 deste	 trabalho)	 foram	

contratados	para,	em	2015,	elaborar	o	“Manual	de	Procedimentos	do	Prêmio	Empreendedor	

Social”,	que	sistematiza	as	informações	e	os	processos	mais	relevantes	da	iniciativa.	

No	próprio	documento,	destaca-se	ao	fim	da	11a	edição	do	concurso,	o	desafio	de,	mais	uma	

vez,	ressignificar	um	Prêmio	que	desde	2013	vinha	denotando	sinais	de	desgaste	e	anacronismo	

–	como	o	reforço	cada	vez	mais	criticado	do	“mito	do	herói	solitário”	–	ou	heropreneurship	

(Papi-Thornton,	2016)	–	e	a	dificuldade	histórica	de	eleger	vencedores	com	o	perfil	buscado	

pelo	 Fórum	 Econômico	 Mundial	 e	 sua	 Fundação	 Schwab,	 ou	 seja,	 empreendedores	 de	

empresas	lucrativas,	nos	moldes	das	empresas	com	certificação	do	Sistema	B,	em	detrimento	

de	OSCs	com	atividades	empreendedoras	(C.	Aoqui,	comunicação	pessoal,	2015).		

	

5.2.2.1	A	busca	pelo	furo	jornalístico:	Empreendedor	Social	de	Futuro	

A	necessidade	de	ressignificação	do	Prêmio	Empreendedor	Social	não	pode	ser	considerada	

um	 repto	 inédito	ao	 longo	de	 seus	atuais	12	anos	de	existência.	Um	dos	movimentos	mais	

relevantes	nesse	sentido	se	deu	em	2009,	quando	o	 jornal	ousou	e	decidiu	 lançar	o	Prêmio	

Folha	Empreendedor	Social	de	Futuro.	O	concurso	não	traz	o	nome	do	realizador	à	toa:	foi	a	

forma	de	destacar	que	não	 se	 tratava	de	uma	 simples	 categoria	do	 concurso	original	 e,	 ao	

mesmo	tempo,	que	era	uma	iniciativa	só	do	jornal.	

A	motivação	para	sua	criação	está	relacionada	à	cultura	da	organização	e	dos	profissionais	que	

realizam	 o	 Empreendedor	 Social:	 principalmente	 a	 partir	 de	 2007,	 a	 equipe	 começou	 a	 se	

indagar	sobre	candidatos	que	apresentavam	iniciativas	altamente	inovadoras	–	por	vezes	até	



	
	
	
	
130	
	

mais	do	que	os	selecionados	–,	porém	não	tinham	robustez	em	termos	de	tempo	de	atividade,	

sustentabilidade,	 impacto	 social	 e	 alcance	 suficiente	 para	 concorrer	 ao	 galardão	 de	 forma	

competitiva.	 Por	 trás	 de	 tais	 indagações,	 estava	 o	 desejo	 de	 descobrir	 e	 revelar	 novos	

empreendedores	 sociais,	 dentro	 da	 lógica	 do	 furo	 jornalístico:	 reconhecer	 grandes	 líderes	

sociais	que	já	eram	fellows	de	redes	como	a	Ashoka	não	parecia	mais	o	suficiente	para	a	equipe.	

Outrossim,	estava	claro	à	organização	do	Prêmio	que	a	visibilidade	promovida	pelo	jornal	era	a	

principal	 premiação	 buscada	 pelos	 candidatos.	 Uma	 vez	 que	 os	 projetos	 nascentes,	 no	

chamado	“vale	da	morte”	dos	empreendimentos	sociais,	eram	os	que	mais	necessitavam	desse	

tipo	de	apoio	e	chancela	para	obter	capital	e	continuar	operando,	não	fazia	sentido	premiar	

apenas	líderes	sociais	que	já	tinham	em	sua	maioria	esse	tipo	de	visibilidade	por	outros	canais.	

Em	consonância	com	o	preceito	da	Folha	de	levar	sempre	novidades	para	o	leitor,	o	concurso	
destacará	um	líder	social	que	esteja	à	frente	de	uma	iniciativa	jovem	e	inovadora,	que	necessite	
de	 visibilidade	 para	 alcançar	 sustentabilidade	 e	 expandir	 seu	 impacto	 social	 no	 Brasil	 e	 no	
exterior.	Difere	do	Empreendedor	Social	do	Ano,	que	tem	como	foco	projeto	já	consolidados	e	
em	ponto	de	replicação	para	o	exterior.	(Folha	de	S.Paulo,	Regulamento,	2009)	

	

As	discussões	iniciadas	em	2007	pela	equipe	interna	do	Prêmio	avançam	a	ponto	de	a	Folha	

propor	no	aditivo	de	contrato	com	a	Schwab	já	em	2008	o	lançamento	da	versão	de	Futuro	(C.	

Aoqui,	comunicação	pessoal,	fevereiro	de	2008).	Entretanto,	em	mais	um	incidente	crítico,	a	

Fundação	não	acolhe	a	solicitação,	e	o	concurso	não	é	lançado	nesse	período:	

Minha	única	preocupação	é	o	Prêmio	Empreendedor	de	Futuro.	Vocês	querem	dizer	 jovens	
para	 idade	ou	para	 empreendimento	 social?	 Se	 for	 idade,	 sugeriria	 incluir	 no	 critério	que	o	
empreendedor	deve	ter	menos	de	40	anos.	Isso	seria	um	encaixe	perfeito	para	a	pipeline	dos	
Jovens	Líderes	Globais,	em	que	procuramos	empreendedores	sociais	de	destaque	com	menos	
de	40	[anos]	e	podemos	oferecer-lhes	um	prêmio	atrativo	na	forma	de	 incluí-los	na	rede	de	
Jovens	Líderes	Globais.	Se	vocês	querem	dizer	empreendedores	sociais	em	estágio	 inicial	ou	
empreendimentos	novos,	a	Fundação	Schwab	terá	um	problema	ao	se	associar	com	o	Prêmio.	
Esse	é	mais	o	domínio	da	Ashoka	e	Avina	e	há	vários	prêmios	nesse	campo	já.	Contudo,	nós	não	
nos	oporíamos,	mas	sugeriríamos	então	manter	um	processo	de	seleção	à	parte.	(M.	Schöning,	
comunicação	pessoal,	27	de	maio	de	2008)		

	

Como	 a	 organização	do	 concurso	 no	 jornal	 optou	pelo	 segundo	 caminho,	 desde	o	 início,	 a	

Fundação	não	entrou	como	parceira	–	nem	como	jurados	participaram	ao	longo	de	quase	todas	

as	edições	subsequentes.	 Isso	não	 inviabilizou	o	 lançamento	do	Prêmio,	que	passou	a	 focar	
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empreendimentos	sociais	com	tempo	de	existência	de	1	a	3	anos,	independentemente	da	idade	

do	 candidato,	 tendo	 como	 principal	 foco	 inicialmente	 inovação	 (peso	 2	 em	 2009	 e	 2010),	

depois	em	inovação	e	perfil	do	empreendedor	social	(pesos	2	em	2011	e	4	a	partir	de	2012).	

Na	 quinta	 edição	 do	 Prêmio	 Folha	 Empreendedor	 Social	 de	 Futuro,	 em	 2013,	 houve	 uma	

profunda	alteração	em	seu	conceito	e	regulamento,	baseada	na	reflexão	de	que	o	concurso	

não	 refletia	 seu	 propósito	 original	 de	 descobrir	 novos	 líderes	 no	 campo	 socioambiental.											

Uma	das	principais	motivações	foi	a	avaliação	de	campo	dos	semifinalistas	no	ano	de	2012,					

que	apresentaram	baixo	nível	de	competitividade,	tendo	ocorrido	desclassificação	nessa	fase	

(R.	Añón,	comunicação	pessoal,	10	de	novembro	de	2016).	

Nessa	circunstância,	o	jornal	faz	uso	de	sua	já	ampla	rede	de	apoiadores	para	cocriar	um	novo	

regulamento	 ao	 longo	 de	 2012.	 Participam	 de	 dois	 encontros	 Aliança	 Empreendedora,	

Artemisia,	 Ashoka,	 Endeavor,	 Instituto	 Asas	 e	 ponteAponte,	 entre	 outros,	 que,	 juntos,	

recomendam	à	Folha	focalizar	jovens	de	18	a	no	máximo	35	anos	e	simplificar	o	processo	de	

seleção,	 além	 de	 permitir	 a	 inscrição	 coletiva,	 para	 refletir	 mais	 precisamente	 as	 novas	

gerações	empreendedoras.	Todas	as	sugestões	passam	a	ser	incorporadas	na	edição	de	2013.		

Vale	destacar	que,	dentro	do	desejo	inicial	de	“dar	o	furo	jornalístico”	–	e	não	apenas	seguir	

reconhecendo	 quem	 já	 faz	 parte	 de	 outras	 redes	 –,	 a	 organização	 do	 concurso	 lista	 como	

revelações	tanto	do	Prêmio	Empreendedor	Social	como	do	Empreendedor	Social	de	Futuro:	

• Alexandre	Amorim,	Diego	Tutumi	e	Luiz	Ribas	(Asid	-	PR)	

• André	Albuquerque	(Terra	Nova	-	PR)	

• Erika	Foureaux	(Noisinho	da	Silva	-	MG)	

• Fabio	Bibancos	(TdB	-	SP)	

• Gisela	Solymos	(Cren	-	SP)	

• Luís	Fernando	Guedes	(Imaflora	-	SP)		

• Paulo	Moutinho	(Ipam	-	DF)	

• Roberto	Kikawa	(Cies	-	SP)	

• Sergio	Andrade	(Agenda	Pública	-	SP)		

• Wagner	Gomes	(Adel	-	CE)	
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Incógnitos	ou	pouco	conhecidos	no	campo	socioambiental,	todos	eles	entraram	em	grandes	

redes	de	apoio	a	empreendedores	sociais	e	 foram	chancelados	por	outras	premiações	após	

serem	reconhecidos	pela	Folha.	

	
5.2.2.2	Uma	rede	no	tear:	tecendo	uma	história	de	muitos	nós	

De	todas	as	iniciativas	empreendidas	pela	equipe	gestora	do	Prêmio	Empreendedor	Social	ao	

longo	de	suas	11	primeiras	edições,	provavelmente	a	mais	audaciosa	foi	a	aprovação	e	criação	

da	Rede	Folha	de	Empreendedores	Socioambientais,	composta	exclusiva	e	voluntariamente	de	

membros	que	foram	finalistas	do	Prêmio	desde	2005.	Da	gestação	até	seu	lançamento,	foram	

mais	de	quatro	anos	de	reflexões,	discussões	e	ponderações.	

Por	meio	de	uma	espécie	de	arqueologia	documental,	pôde-se	rastrear,	de	forma	inédita,	as	

origens	 dessa	 iniciativa	 em	uma	mensagem	eletrônica	 datada	 de	 2007,	 da	 empreendedora	

social	finalista	na	primeira	edição	do	concurso,	em	2005,	Eliana	Tiezzi	Nascimento,	da	Papel	de	

Gente,	para	a	então	editora	do	Prêmio,	Patrícia	Trudes	da	Veiga:	

.	.	.	se	pararmos	para	pensar	um	pouco,	é	muito	trabalho	para	depois	cair	no	esquecimento	as	
iniciativas	que	foram	finalistas.	Se	posso	humildemente	sugerir,	acho	que	talvez	pudéssemos	
criar	uma	rede	ou	aliança	estimulada	pela	Folha	e	Fundação	[Schwab],	que	pudesse	fortalecer	
os	 trabalhos	 e	 iniciativas	 de	 vocês	 e	 nossos.	 Acho	que	uma	proposta	 nesta	 direção	poderia	
possibilitar	a	construção	de	uma	história	em	torno	dos	prêmios,	com	resultados	mais	amplos	
do	que	este	 inicial	 que	 conta	 com	apenas	um	ganhador.	 (E.T.	Nascimento,	 correspondência	
eletrônica,	21	de	maio	de	2007)	

Na	sequência	da	mensagem,	a	editora	solicitou	à	equipe	de	avaliação	do	Prêmio	(incluindo	o	

autor	desta	pesquisa)	que	fosse	pensada	“uma	ideia	para	essa	rede”.	Essa	semente	inicial	ficou	

latente	no	grupo	até	que	existisse	terreno	fértil	para	brotar,	dentro	de	uma	estratégia	mais	

ampla	que	envolveu	novas	parcerias,	eventos	e	lançamento	do	Prêmio	de	Futuro.	

Dois	anos	depois,	no	planejamento	de	2009,	a	criação	da	Rede	Folha	surgia	em	um	documento	

interno	pela	primeira	vez	(Folha	de	S.Paulo,	Planejamento	Empreendedor	Social,	2009).		

Nesse	mesmo	ano,	no	encontro	dos	finalistas	para	a	cerimônia	de	premiação,	o	tema	voltou	à	

tona	a	partir	dos	próprios	empreendedores	sociais:	“Os	empreendedores	discutiam	sugestões	

para	 o	 que	 o	 prêmio	 criasse	 sua	 própria	 rede,	 facilitando	 assim	 a	 troca	 de	 experiências	 e	

conhecimentos	inovadores”	(A.	Lobato,	comunicação	pessoal,	10	de	dezembro	de	2009).		
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Em	conversas	durante	o	evento,	a	vencedora	do	ano,	Suzana	Padua,	comentava	sobre	outro	

fator	 de	 contexto	 externo	 que	 impelia	 a	 Folha,	 naquele	 momento	 uma	 das	 principais	

mobilizadoras	 do	 campo	 do	 empreendedorismo	 social	 brasileiro,	 a	 investir	 na	 rede	 dos	

selecionados:	a	crise	recente	da	Ashoka	no	Brasil,	com	a	saída	de	importantes	diretoras	e	sua	

consequente	diminuição	de	atividade.	“Podemos	fazer	um	livro”,	sugere	Suzana,	autora	de	uma	

das	 primeiras	 publicações	 no	 tema	 no	 país,	 intitulado	 “Empreendedores	 Sociais	 em	Ação”,									

ao	lado	da	ex-diretora	da	Ashoka	Monica	de	Roure	(Fischer,	2010).	

Estimulados	pelos	fatores	externos	e	com	um	nível	de	conhecimento	cada	vez	maior	sobre	o	

setor,	a	equipe	organizadora	do	Prêmio	articulou	um	primeiro	encontro	em	5	de	maio	de	2011,	

na	sede	da	ONG	Vez	da	Voz,	em	São	Paulo,	para	dar	início	às	discussões	do	lançamento	da	Rede	

Folha	(Folha	de	S.Paulo,	Apresentação	–	Reunião	de	Criação	da	Rede	Folha,	2011).	

Em	conjunto,	decidiu-se	realizar	um	novo	encontro	para	estabelecer	o	marco	zero	da	Rede,	

que	aconteceu	nos	dias	6	e	7	de	agosto	do	mesmo	ano	na	sede	do	Ipê,	em	Nazaré	Paulista	(SP),	

com	36	participantes,	entre	empreendedores	sociais	oriundos	de	todo	o	Brasil,	a	equipe	da	

Folha	e	da	recém-criada	ponteAponte,	que	passou	a	conduzir	a	avaliação	do	Prêmio.	

Nessa	reunião,	foram	criadas	a	missão	(“disseminar	ideias	e	soluções	socioambientais	para	um	

novo	Brasil”),	visão	(“empreendedorismo	socioambiental	reconhecido	como	relevante	para	a	

sustentabilidade	 do	 Brasil”),	 visão	 2016	 (“tornar	 o	 empreendedorismo	 socioambiental	

referência	 na	mídia	 e	 na	 sociedade”)	 e	 valores	 da	 Rede	 Folha	 (“cooperação,	 compromisso,	

confiança,	diversidade,	ética,	pragmatismo,	respeito	e	transparência”).		

Também	o	grupo	discutiu	uma	ação	coletiva	inicial,	chamada	de	Natal	do	Bem	no	Metrô,	que	

nunca	veio	a	 se	 concretizar	em	 razão	do	desalinhamento	entre	a	proposta	desenhada	e	os	

princípios	editoriais	do	jornal.	

Os	norteadores	de	ação	definidos	pelo	coletivo	foram:		

• Ressignificar	e	unificar	os	discursos	sobre	o	terceiro	setor	que	é	idôneo.	

• Fortalecer	a	rede	é	se	autofortalecer.	

• Ação	simples,	mensagem	única	com	meta	fechada.	
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• Pontos	de	 identidade	comuns:	alta	qualidade	da	seleção	de	empreendedores	com	o	

guarda-chuva	da	mídia	(Folha)	por	trás.	

A	Rede	Folha	foi	oficialmente	lançada	pelo	jornal	em	tom	de	alvíssaras	no	dia	18/9/2011,	em	

matéria	 com	página	dupla	standard	 no	 caderno	Cotidiano	 (edições	Nacional	e	São	Paulo)	e	

chamada	de	capa	em	seu	dia	mais	nobre,	domingo.	Na	matéria,	o	jornal	enaltece	o	fato	de	ser	

“o	1º	grupo	de	mídia	no	mundo	a	promover,	 selecionar,	divulgar	e	articular	 líderes	sociais”	

(Folha	 de	 S.Paulo,	 2011,	 18	 de	 setembro),	 em	 consonância	 com	 a	 estrutura	 em	 rede	 que	

caracteriza	o	mundo	contemporâneo	(Castells,	2012)	e	as	inovações	organizacionais	que	dela	

se	originam	e	nela	se	desenvolvem	(Pettigrew	&	Fenton,	2000;	Pettigrew	et	al.,	2000).		

O	tom	de	otimismo	se	justificava	por	fatos:	à	época	da	criação,	a	Rede	Folha	conjuntamente	

beneficiava	 596	 mil	 pessoas	 diretamente	 e	 1,8	 milhão	 indiretamente;	 atuava	 em	 1.256	

municípios	(1	a	cada	5	do	Brasil),	em	todas	as	unidades	federativas,	além	de	em	18	países	em	

quatro	continentes;	apresentava	um	orçamento	equivalente	a	R$	62	milhões,	467	parceiros	e	

havia	sido	responsável	por	cinco	leis	aprovadas,	quatro	projetos	de	lei	em	tramitação	e	diversos	

programas	governamentais	nas	três	esferas	de	poder.	Na	atualização	dos	dados	em	2012,	o	

orçamento	 de	 todos	 os	 integrantes	 atingia	 R$	 182	milhões	 em	 20	 países16 	além	 do	 Brasil	

(ponteAponte,	Banco	de	Dados	sobre	a	Rede	Folha,	2012).	

Aliada	a	essa	iniciativa,	a	Folha	lançou	também	a	série	“Diálogos	com	a	Rede	Folha”:	debates	

com	transmissão	pela	Folha.com	que	confrontariam	mensalmente	opiniões	sobre	os	assuntos	

mais	pertinentes	ao	país.	Na	perspectiva	contextualista	(Pettigrew,	1985),	para	o	Prêmio,	tais	

iniciativas	(como	o	lançamento	de	uma	rede	“paralela”	de	empreendedores	sociais)	também	

evidenciavam	a	apropriação	do	projeto	vis-à-vis	o	distanciamento	de	sua	parceira	suíça.	

Em	 polvorosa,	 os	 empreendedores	 sociais	 ainda	 se	 reuniram	 duas	 vezes	 nesse	 ano:	 em	

setembro,	no	Projeto	Quixote,	com	29	pessoas	que	focaram	a	estruturação	da	Rede,	bem	como	

os	eventos	do	ano	(Natal	do	Bem,	ONG	Brasil	e	Diálogos	com	a	Rede	Folha,	entre	outros);	e	em	

fim	de	novembro,	na	Turma	do	Bem,	cuja	discussão	permeou	o	campo	da	governança	e	da	

comunicação.	 Nessa	 última,	 surgem	 os	 primeiros	 desalinhamentos	 entre	 a	 alta	 expectativa	

																																																													
16	Angola,	Argentina,	Benin,	Bolívia,	Canadá,	Chile,	Colômbia,	Costa	Rica,	Cuba,	Equador,	Estados	Unidos,	
França,	México,	Jamaica,	Panamá,	Paraguai,	Peru,	Portugal,	Uruguai	e	Venezuela	



	
	
	
	

							135	
	

	

gerada	em	setembro	e	os	resultados	alcançados	de	fato,	sobretudo	no	tocante	à	governança	

da	Rede	(ponteAponte,	ata	de	reunião,	2011).	

A	despeito	das	dificuldades,	que	em	geral	permeiam	quaisquer	redes	com	atores	tão	diversos,	

o	 ano	 seguinte,	 2012,	 foi	 considerado	bastante	 intenso	em	 termos	de	articulação.	 Logo	no	

início,	em	fevereiro,	foi	realizada	a	primeira	reunião	do	coletivo	na	sede	da	Folha	de	S.Paulo,	

que	optou	por	 chamar	para	 si	 nesse	momento	a	organização	do	encontro,	 como	 forma	de	

reforçar	 seu	endosso	–	o	qual	vinha	sendo	questionado	pela	 inviabilização	da	 realização	do	

Natal	do	Bem	do	Metrô,	uma	ação	que	arrecadaria	recursos	para	as	entidades	da	Rede	Folha.		

Com	36	participantes,	 deliberou-se	que	era	necessário	o	 jornal	 atualizar	 seu	 conhecimento	

sobre	 os	 integrantes	 da	 Rede,	 realizando	 uma	 pesquisa	 de	 mapeamento	 ao	 qual	 todos	

responderam	 posteriormente.	 Também	 se	 chegou	 a	 cogitar	 a	 contratação	 do	 escritório	 de	

advocacia	parceiro	do	Prêmio	para	a	 formalização	do	grupo,	o	que	nunca	ocorreu.	“Não	foi	

dada	continuidade	por	vários	motivos.	 [Entre]	os	mais	relevantes,	ainda	a	pouca	articulação	

entre	os	membros	da	Rede	[e	o	fato	de	a]	editoria	Empreendedor	Social	[estar	no]	primeiro	

ano	de	atividade,	com	equipe	muito	enxuta”	(Aoqui	e	Añón,	Manual	de	Procedimentos,	2015).		

Ao	 longo	do	ano,	diversas	 iniciativas	aconteceram,	estimuladas	pela	organização	do	Prêmio.	

Em	janeiro,	ocorreu	a	transmissão	do	segundo	episódio	dos	Diálogos	da	Rede	Folha,	sobre	a	

Cracolândia,	 um	 tema	 que	 estava	 em	 evidência	 naquele	 momento.	 “Os	 empreendedores	

sociais	da	Lua	Nova	e	do	Projeto	Quixote	debateram	com	o	coronel	Camilo,	responsável	pela	

ação	 [que	 ocorrera	 no	 centro	 de	 São	 Paulo].	 A	matéria	 teve	mais	 de	 70	mil	 cliques	 e	 teve	

desdobramentos	no	Ministério	Público”	(Folha	de	S.Paulo,	apresentação	institucional,	2012).				

A	série	deixa	de	ser	realizada	quando	o	jornal	desmonta	sua	equipe	de	TV,	que	é	incorporada	

a	um	programa	veiculado	semanalmente	em	parceria	com	a	TV	Cultura.	

Houve	ainda	os	eventos	da	Rede	Folha	na	Rio+20	e	no	Gife,	já	mencionados,	além	de	um	grande	

encontro	 realizado	 em	 novembro	 em	 parceria	 com	 o	 hotel	 Blue	 Tree,	 com	 cerca	 de	 40	

participantes,	entre	os	quais	a	então	diretora	para	América	Latina	da	Fundação	Schwab,	Abigail	

Noble	(ponteAponte,	ata	de	reunião,	2012).	
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Se	 2012	 foi	 um	 ano	 de	 diversas	 atividades,	 em	 2013	 as	 ações	 arrefeceram.	 Houve	 dois	

encontros	no	início	do	ano	na	Folha,	com	poucos	participantes,	sendo	mais	de	formação	sobre	

o	ambiente	jurídico	e	o	novo	marco	regulatório	das	OSCs	do	que	sobre	as	ações	da	rede	em	si.		

Um	dos	pontos	mais	problemáticos	na	trajetória	da	Rede	Folha	se	deu	após	o	Junho	de	2013:	

um	 grupo	 de	 empreendedores	 sociais	 se	 reuniu	 para	 escrever	 um	 artigo	 coletivo	 que	

representasse,	 de	 forma	 propositiva,	 a	 voz	 do	 empreendedorismo	 social	 brasileiro	 naquele	

momento	 em	 que	 a	 população	 tomava	 as	 ruas	 de	 todo	 o	 país.	 Nenhuma	 outra	 entidade	

representativa,	como	a	Ashoka,	havia	se	posicionado	politicamente.	Após	debates	calorosos	

para	a	produção	do	texto,	o	jornal	vetou	sua	publicação,	justificando	que	o	espaço	Tendências	

e	Debates	não	era	destinado	a	artigos	com	múltiplos	autores,	que	o	timing	da	publicação	já	

havia	passado	(o	texto	ficou	pronto	apenas	em	setembro)	e	que,	ao	assinar	como	Rede	Folha,	

poderia	 haver	 um	 indicativo	 de	 posicionamento	 político	 do	 jornal	 via	 Rede,	 o	 que	 não	 era	

permitido.	 Essa	 decisão	 mostrou-se	 um	 incidente	 crítico	 (McNulty	 &	 Pettigrew,	 1999;	

Pettigrew,	1992;	Van	de	Ven,	1992)	que	gerou	forte	desgaste	no	grupo.	

Destarte,	o	que	se	notou	ao	 longo	dos	três	primeiros	anos	da	Rede	Folha	é	que	avançaram	

iniciativas	 cujos	 responsáveis	eram	os	organizadores	do	Prêmio.	 Em	adverso,	 foram	poucas	

produções	 originadas	 dos	 próprios	 empreendedores	 sociais	 em	 relação	 à	 Rede	 em	 si	 (uma	

exceção	 foi	 o	 evento	 paralelo	 da	 Rio+20,	 articulado	 pela	 ONG	 Saúde	 e	 Alegria	 e	 pela	

ponteAponte),	apesar	de	terem	sido	mapeadas	no	período	diversas	parcerias	entre	eles	como	

desdobramento	dos	encontros	promovidos	pelo	jornal.		

E,	sobretudo,	quando	se	necessitava	confrontar	a	legitimidade	(Reficco	&	Vernis,	2010a,	2010b)	

do	Empreendedor	Social	 internamente	na	Folha,	para	aprovações	de	matérias	e	artigos,	ou	

mesmo	de	eventos,	verificou-se	pouco	apoio	dos	diversos	editores.	Em	2012,	 foram	apenas	

quatro	matérias	 e	 artigos	 emplacados	 em	 cadernos	 e	 seções	do	 jornal;	 em	2013,	 nenhum.	

Ainda	 que	 na	 maior	 parte	 das	 vezes	 as	 negativas	 tivessem	 embasamento	 nos	 princípios	

editoriais	do	jornal,	aos	poucos	a	dificuldade	de	acesso	ao	grupo	de	mídia	foi	minando	a	própria	

missão	da	Rede,	que	era	disseminar	ideias	e	soluções	socioambientais	para	um	novo	Brasil	–	e	

nesse	 ponto,	 já	 esquecida	 da	 maioria.	 No	 bojo	 desses	 incidentes	 críticos	 todos	 estava	 o	

enfraquecido	elo	de	uma	aliança	que	jamais	chegou	a	ser	estratégica	(Austin,	2000).	
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Paulatinamente,	muitos	dos	projetos	planejados	inicialmente	foram	deixados	de	lado,	entre	os	

quais:	 lançamento	de	 livro	 com	os	perfis	dos	empreendedores	 sociais	da	Rede	Folha,	 a	 ser	

publicado	pela	Publifolha;	parceria	entre	a	Publifolha,	a	Gráfica	e	a	Plural	para	a	publicação	de	

livros	e	impressão	de	materiais	dos	empreendedores;	criação	de	um	espaço	dentro	da	Livraria	

da	 Folha	 para	 divulgar	 as	 obras	 dos	 empreendedores	 da	 Rede	 Folha;	 campanha	 “doe	

voluntariamente	 R$	 1	 à	 rede”,	mediante	 assinaturas	 e/ou	 compras	 na	 Livraria	 da	 Folha;	 e	

utilização	 de	 calhaus	 para	 divulgar	 não	 só	 o	 prêmio	 mas	 também	 os	 projetos	 dos	

empreendedores	sociais	(Folha	de	S.Paulo,	planejamento	interno,	2012).	

No	fim	de	2014,	aparentemente	de	forma	paradoxal,	aconteceu	o	maior	encontro	da	história	

da	Rede	Folha,	com	40	empreendedores	sociais,	além	de	parceiros.	No	entanto,	o	recorde	de	

participantes	da	Rede	foi	obtido	graças	ao	apoio	em	passagens	aéreas	da	então	parceira	Azul.	

O	 encontro	 não	 abordou	 ações	 da	 Rede,	 mas	 uma	 série	 de	 palestras,	 criticada	 por	 seus	

membros	em	razão	da	falta	de	participação	(ponteAponte,	observação	participante,	2014).	

Com	 a	 segunda	 troca	 de	 responsáveis	 pelo	 projeto	 no	 jornal	 em	 2015,	 buscou-se	 uma	

retomada,	ainda	em	curso	e	sem	distanciamento	histórico	para	se	analisar	sua	efetivação.		

	
5.2.3	A	trajetória	do	Prêmio	pela	lente	de	seus	regulamentos	e	processos	de	seleção	

Como	 principal	 instrumento	 balizador	 de	 qualquer	 premiação,	 pressupõe-se	 que	 o	

regulamento	traz	em	sua	análise	longitudinal	a	possibilidade	de	entender	as	transformações	

pelas	quais	o	prêmio	estudado	passou	ao	 longo	de	determinado	período.	Para	este	estudo,	

objetivou-se	 fazer	 sua	 apreciação	 crítica	 sobre	 o	 prisma	 da	 evolução	 do	 conceito	 de	

empreendedor	 social,	 dos	 critérios	 utilizados	 e	 de	 alguns	 pontos	mais	 idiossincráticos	 que	

permitam	desvelar	elementos	de	interesse	para	a	pesquisa.		

A	fim	de	complementar	a	análise,	também	se	utilizaram	ferramentas	do	processo	de	seleção	

do	Prêmio,	entre	formulários	de	inscrição	e	relatórios	de	avaliação	aplicados	no	decorrer	das	

edições,	alguns	dos	quais	apresentados	nos	Anexos	desta	dissertação.	
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5.2.3.1	A	evolução	do	conceito	de	empreendedor	social	pelo	Prêmio	

‘O	 que	 precisamos	 promover	 é	 inovação	 social	 com	 os	 pés	 no	 chão,	 e	 é	 isso	 que	 os	
empreendedores	sociais	estão	fazendo’,	diz	Klaus	Schwab	[.	.	.].	Há	ao	menos	12	definições	de	
empreendedorismo	social	em	organizações	pelo	mundo.	Entre	elas	está	a	da	americana	Ashoka,	
que,	ao	contrário	da	Schwab,	só	apoia	entidades	sem	fins	lucrativos.	(Lima,	2005)	

A	 passagem	 supracitada	 faz	 parte	 de	 uma	 das	 reportagens	 do	 primeiro	 caderno	 especial	

Empreendedor	Social,	de	2005,	sob	o	título	“Sem	identidade	definida,	terceiro	setor	cresce”.	

Nela,	 é	 possível	 identificar	 logo	 de	 início	 dois	 elementos	 que	 marcam	 o	 conceito	 de	

empreendedor	social	na	visão	da	Fundação	Schwab:	inovação	social	e	lucro.	

Com	 essa	 visão,	 alinhada	 com	 o	 paradigma	 do	 Fórum	 Econômico	 Mundial,	 o	 Prêmio	

Empreendedor	 Social	 foi	 uma	 das	 primeiras	 plataformas	 de	 grande	 visibilidade	 no	 país	 a	

introduzir	e	a	ajudar	a	propagar	o	conceito	de	empreendimentos	sociais	com	fins	lucrativos.						

A	inspiração	desde	o	início	da	Fundação,	com	frequentes	menções	em	seus	discursos,	é	o	Nobel	

da	Paz	2006,	Muhammad	Yunus,	que	é	membro	de	seu	conselho	desde	a	criação	da	Schwab,	

ao	lado	de	nomes	como	o	escritor	brasileiro	Paulo	Coelho	e	a	rainha	Mathilde,	da	Bélgica.		

Assim,	desde	a	origem	do	Prêmio,	o	conceito	de	empreendedor	social	é	entendido	de	uma	

forma	mais	ampla	do	que	a	de	organizações	congêneres,	como	a	Ashoka,	que	somente	anos	

mais	 tarde	 passou	 a	 aceitar	 em	 sua	 rede	 de	 fellows	 representantes	 do	 que	 viriam	 a	 ser	

chamados	de	negócios	sociais.	Sendo	a	Fundação	Schwab	uma	organização	de	base	europeia	

com	forte	influência	norte-americana,	dirigida	inicialmente	por	uma	equatoriana	com	vivência	

na	América	Latina,	não	é	de	estranhar	que	seu	conceito	de	empreendimento	social	desde	o	

início	 tenha	 abarcado	 entidades	 com	 e	 sem	 fins	 lucrativos	 e	 as	 diferentes	 abordagens	 de	

empresas	sociais	(cooperativas),	negócios	sociais	e	negócios	inclusivos	discutidos	na	teoria	por	

autores	como	Austin	et	al.	(2006);	Comini	et	al.	(2012);	Coraggio	et	al.	(2015);	Defourny	e	Kim	

(2011);	Defourny	e	Nyssens	(2012);	Wei-Skillern	et	al.	(2007);	Young	(2008).	

De	acordo	com	as	perguntas	mais	frequentes	do	site	Empreendedor	Social	em	seus	primeiros	

anos,	empreendedor	social:	

É	 aquele	 que	 descobre	 falhas	 do	 setor	 público	 ou	 privado	 e	 busca	 parcerias	 e	 recursos	
financeiros	 para	 colocar	 em	 prática	 ideias	 que	 provocam	mudanças	 sociais	 efetivas	 para	 a	
sociedade.	Se	é	uma	pessoa	física,	pode,	por	exemplo,	ter	descoberto	um	produto	que	tenha	
alcançado	grande	impacto	social.		
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Em	caso	de	pessoa	jurídica,	o	empreendedor	social	mais	comum	é	o	líder	de	uma	ONG.	
Como	não	há	restrições	a	empresas	que	tenham	fins	lucrativos,	o	candidato	pode	também	estar	
à	frente	de	uma	cooperativa	ou	de	uma	empresa	social,	desde	que	predomine	o	esforço	para	a	
criação	de	valores	sociais	e	ambientais	e	que	o	retorno	financeiro	seja	um	meio	para	esse	fim.	
(Folha	de	S.Paulo,	documento	interno	com	textos	do	site,	2008	[ênfase	adicionada])	

Como	se	tratava	de	um	conceito	não	difundido	no	Brasil,	nota-se	um	claro	esforço	da	Fundação	

nos	primeiros	anos	do	Prêmio	para	ampliar	sua	compreensão	e	aceitação.	Evidência	disso	pode	

ser	 encontrada	 ao	 se	 analisarem	 os	 discursos	 da	 diretora-executiva	 da	 Schwab,	 Pamela	

Hartigan,	 para	 a	 plateia	 de	 empresários,	 políticos	 e	 representantes	 da	 sociedade	 civil	 nas	

cerimônias	do	galardão	de	2005	a	2007.	

• Prêmio	Empreendedor	Social	2005:	

“Para	 nós,	 é	 fundamental	 dar	 a	 conhecer	 o	modelo	 de	 empreendedorismo	 social,	 que	 é	 o	
espírito	do	empresário	aplicado	à	ação	social”	
	

• Prêmio	Empreendedor	Social	2006:	

Sei	que	muitos	brasileiros	não	acreditam	que	as	empresas	com	fins	lucrativos	possam	exercer	
o	papel	de	empresa	 social.	 Sei	 também	que	é	 forte	o	conceito	de	que	apenas	os	 líderes	de	
organizações	sem	fins	lucrativos	podem	exercer	o	papel	de	empreendedores	sociais.	Mas,	se	
concordamos	 com	 essas	 afirmações,	 estamos	 negando	 o	 reconhecimento	 alcançado	 por	
Muhammad	Yunus	[.	.	.].	Todo	o	trabalho	de	Yunus	foi	construído	a	partir	de	empresas	com	fins	
lucrativos.	Também	afirmamos	que	nossa	rede	de	empreendedores	sociais	no	mundo	já	conta	
com	105	membros	-	um	terço	deles	trabalha	com	empresas	sociais	e	com	fins	lucrativos	para	
promover	melhorias	no	mundo.	

Um	empreendedor	social	se	orienta	por	uma	lógica	totalmente	diferente.	Suas	ideias	
não	refutam	o	mercado	e	o	lucro,	e	também	não	compactuam	com	a	tese	de	que	a	solução	para	
fome	esteja	calcada	apenas	na	filantropia	–	que	contribui	para	que	os	beneficiários	dessas	ações	
permaneçam	passivos,	alheios	à	realidade	que	os	cerca.	[.	.	.]	
Esperamos	 que	 os	 brasileiros	 reconheçam,	 celebrem	 e	 valorizem	 essa	 nova	 versão	 de	
“capitalismo”,	que	combina	vocação	empresarial,	coração	e	alma	para	um	mundo	melhor.	
	

• Prêmio	Empreendedor	Social	2007:	

O	empreendedor	social	não	tem	medo	do	dinheiro	e	tem	sempre	uma	ferramenta	diferente	e	
eficaz	para	atingir	sua	missão.	Ele	também	está	sempre	lutando	para	livrar-se	da	escravidão	das	
doações	que	recebem	e	que	limitam	sua	capacidade	de	crescer	e	ampliar	seu	impacto	social.		

Por	essa	 razão,	muitos	empreendedores	 formam	suas	organizações	 fora	do	 terceiro	
setor.	Acabam	criando	entidades	com	fins	lucrativos	–	as	chamadas	empresas	sociais,	que	se	
enquadram	no	segundo	setor.	O	que	as	diferem	das	tradicionais	ONGs	é	a	busca	pelo	lucro	para	
acabar	 com	 a	 pobreza	 e	 a	 marginalidade	 de	 milhões	 de	 excluídos.	 (Folha	 de	 S.Paulo,	
documentos	com	textos	traduzidos	de	discurso,	2005,	2006,	2007	[ênfases	adicionadas])	

Ao	menos	 até	 2010,	 registra-se	 um	 forte	 direcionamento	 do	 Prêmio	 para	 difundir	 o	 então	

conceito	de	“empresa	social”	em	matérias	diversas	com	títulos	como	“Cultura	‘antilucro’	limita	

atuação	 de	 empresas	 sociais	 no	 Brasil,	 dizem	 especialistas”,	 “Fatores	 de	 sucesso	 incluem	
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profissionalização	e	mudança	de	cultura	empreendedora,	afirmam	especialistas”	e	“Ausência	

de	crédito	desafia	o	crescimento	de	empresas	sociais	brasileiras”	(Aoqui,	2010a,	2010b,	2010c).	

Ressalta-se	que	o	início	do	Prêmio,	em	2005,	coincidiu	com	um	período	em	que	o	conceito	de	

negócios	sociais	ainda	era	incipiente.	Apenas	a	Artemisia,	fundada	em	2004,	já	existia,	porém	

no	começo	de	suas	operações	e	com	pouca	atuação.	Outras	entidades	de	apoio	a	negócios	

sociais	passaram	a	atuar	no	país	posteriormente,	caso	da	NESsT	(2007)	e	Polo	Ande	(2009).		

Assim,	a	expressão	“empresa	social”	foi	utilizada	em	todos	os	textos	de	comunicação	do	Prêmio	

de	2005	até	pelo	menos	2011.	Com	a	entrada	da	Artemisia	como	parceira	do	concurso	em	

2010,	o	termo	“negócio	social”	começa	a	entrar	para	o	vocabulário	do	Empreendedor	Social.	

Em	 reunião	 de	 renovação	 da	 parceria	 em	 2011,	 a	 diretora	 da	 Artemisia,	Maure	 Pessanha,	

ponderou	 que	 a	 entidade	 preferia	 o	 uso	 de	 “negócio”	 em	 lugar	 de	 “empresa”	 (C.	 Aoqui,	

anotações	pessoais,	2011).	Nos	anos	subsequentes,	a	expressão	“empresa	social”	começou	a	

cair	em	desuso	no	Brasil,	 fruto	da	atuação	das	aceleradoras	de	negócios	 sociais	e,	de	certa	

forma,	de	iniciativas	como	o	próprio	Prêmio,	que	passou	a	adotar	a	terminologia	mainstream.	

Duas	fontes	pesquisadas	sinalizam	essa	tendência	gradual	de	mudança.	Ao	se	compararem	os	

regulamentos	de	2011	e	2013	do	Prêmio,	vê-se	uma	clara	diferença	nesse	sentido:	

• Regulamento	 2005-2011	 -	 o	 Prêmio	 Empreendedor	 Social	 2011	 busca	 líderes	 de	

cooperativas,	empresas	sociais,	ONGs	e	pessoas	físicas	que	desenvolveram	iniciativas	

inovadoras	e	sustentáveis	para	benefício	da	sociedade	em	todo	o	Brasil.		

• Regulamento	2013-2016		-	serão	aceitas	inscrições	de	pessoas	jurídicas	(cooperativas,	

negócios	sociais	e	organizações	da	sociedade	civil,	como	institutos,	fundações,	ONGs	e	

Oscips)	com	foco	socioambiental	[ênfases	adicionadas].	

Outro	bom	elemento	para	apreensão	da	evolução	dos	conceitos	são	os	anúncios	do	Prêmio	ao	

longo	dos	anos,	como	se	pode	verificar	nas	Figuras	4	e	5	abaixo.	Ao	se	compararem	as	peças	

publicitárias	de	2007	com	2015,	por	exemplo,	nota-se	uma	forte	variação	em	diversos	aspectos:	

o	 foco	 em	disseminação	 do	 Prêmio	 em	2007	 (“Multiplique	 essa	 ideia”)	 x	 chamariz	 para	 os	

benefícios	da	premiação	(“Um	prêmio	onde	todos	ganham”);	a	sofisticação	das	parcerias	de	

um	 ano	 para	 o	 outro;	 e,	 evidentemente,	 a	 mudança	 conceitual	 do	 público-alvo	 do	

Empreendedor	Social,	de	um	conceito	amplo	em	2007	 (“Se	você	conhece	 líderes	de	ONGs,	
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empresas	sociais,	cooperativas	ou	pessoas	que	estejam	provocando	mudanças	efetivas	para	

brasileiros	de	baixa	renda.	.	.”)	para	a	prospecção	ativa	de	negócios	sociais	em	2015	(“Afinal,	

melhorar	o	Brasil	é	um	bom	negócio	para	todo	mundo”	e	“Há	mais	de	10	anos,	Folha	e	Schwab	

contribuem	para	ampliar	o	impacto	de	negócios	socioambientais”	[ênfases	adicionadas]).	

Figura	4.	Anúncio	do	Prêmio	Empreendedor	Social	2007	

	

Nota:	reproduzido	de	Folha	de	S.Paulo	(2007)	
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Figura	5.	Anúncio	do	Prêmio	Empreendedor	Social	2015

	
Nota:	reproduzido	de	Folha	de	S.Paulo	(2015)	

	

Por	ser	algo	novo,	entretanto,	por	diversas	vezes	a	Folha	foi	criticada	ao	realizar	uma	iniciativa	

que	 premiava	 organizações	 que	 mesclassem	 lucro	 e	 benefício	 social,	 muitas	 vezes	 por	

desconhecimento	ou	posições	ideológicas	divergentes.	Ao	eleger	vencedor	o	advogado	André	

Albuquerque,	da	Terra	Nova,	em	2008,	por	exemplo,	o	jornal	recebeu	a	seguinte	crítica	de	um	

leitor,	muito	comum	ao	longo	das	edições	do	Prêmio:	

Na	reportagem	‘André	Albuquerque	eleito	Empreendedor	Social	2008’,	faltou	informar	que	o	
dr.	André	é	advogado	do	MST;	que	ele	fica	com	40%	do	valor	do	imóvel	e	quem	invadiu	fica	com	
20%	(quem	paga	é	o	proprietário);	que	 invadir	propriedade	particular	é	contra	 lei;	que	o	dr.	
André	 chamaria	 a	 polícia	 caso	 invadissem	 imóvel	 de	 sua	 propriedade;	 que	 invasão	 não	 é	 a	
mesma	coisa	que	ocupação;	que	mediar	conflitos	é	uma	coisa,	burlar	a	lei	é	outra.	.	.	(C.	Aoqui,	
correspondência	eletrônica,	1	de	dezembro	de	2008)	
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De	forma	semelhante,	porém	em	outro	extremo	ideológico,	mais	de	um	leitor	acusou	o	jornal	

de	promover	uma	empresa	que	estaria	ganhando	dinheiro	explorando	pessoas	pobres.	

As	mudanças	conceituais	do	Prêmio	não	refletem	apenas	o	contexto	externo	do	movimento	do	

empreendedorismo	social	no	Brasil	e	no	mundo	e	as	demandas	da	Fundação	Schwab	–	por	

exemplo,	por	mais	candidatos	no	padrão	das	empresas	B	a	partir	de	2014.	O	regulamento	–	e	

suas	alterações	no	transcurso	do	tempo	–	também	espelham	as	respostas	da	organização	a	

questões	práticas	e	altercações	que	vão	encontrando	a	cada	edição.		

De	um	ano	para	outro,	cresce	o	“anticonceito”	de	empreendedor	social,	ou	seja,	aqueles	que	

não	podem	participar	do	concurso.	Por	conseguinte,	de	uma	lista	simples	nos	primeiros	anos,	

vão	sendo	agregados	outros	elementos,	como:	

• Empreendedores	sociais	que	já	façam	parte	da	rede	de	Empreendedores	de	Destaque	

da	Fundação	Schwab	no	Brasil	–	em	razão	das	tentativas	frequentes	de	participação	dos	

empreendedores	que	entraram	para	a	Rede	Schwab	antes	de	2005,	como	um	deles,	

que	 em	 certa	 ocasião	 afirmou	 que	 “gostaria	 de	 ter	 a	 visibilidade	 que	 a	 Folha	

proporciona	e	que	nunca	recebeu	como	membro	da	rede	da	Fundação”.	

• Empresas	 com	 ou	 sem	 fins	 lucrativos	 que	 praticam	 responsabilidade	 social	

(posteriormente	 alterada	 para	 “Projetos	 corporativos	 de	 responsabilidade	 social,	

inclusive	fundações	e	 institutos	e	associações	de	empresas	privadas”)	–	anualmente,	

diversas	empresas	participavam	inscrevendo	seus	principais	executivos.	

• Finalistas	das	últimas	duas	edições	do	Prêmio	Empreendedor	Social	–	regra	inserida	pois	

muitos	 não	 vencedores	questionavam	 se	poderiam	 reaplicar	 em	anos	 subsequentes	

(pelas	regras	da	Fundação	Schwab,	após	três	anos,	poderiam	se	reinscrever,	o	que	foi	

absorvido	pelo	regulamento	a	partir	de	2011	e	em	seguida	abolido	novamente	–	em	

2016,	finalistas	de	todas	as	edições	do	Empreendedor	Social	e	dos	últimos	cinco	anos	

do	Empreendedor	Social	de	Futuro	estavam	proibidos	de	participar).	

• Empreendedores	sociais	com	iniciativas	originadas	em	projetos	de	membros	da	Rede	

Folha	 de	 Empreendedores	 Sociais,	 quando	 criadas	 até	 a	 visita	 da	 organização	 do	

prêmio,	 no	 ano	 em	 que	 foram	 chancelados	 como	 finalistas	 –	 regra	 criada	

especificamente	 para	 evitar	 casos	 como	 o	 de	 um	 negócio	 social	 spin	 off	 de	 outro	

finalista.	



	
	
	
	
144	
	

• Mentores	de	ideias	que	não	residam	no	país	–	posteriormente,	a	regra	foi	alterada	para	

“Empreendedores	cujas	 iniciativas	foram	criadas	fora	do	Brasil,	a	menos	que	o	Brasil	

tenha	se	transformado	em	sua	principal	base	de	trabalho	e	inovação	socioambiental”,	

após	fortes	discussões	sobre	a	situação	de	um	potencial	candidato,	que	nunca	chegou	

a	ser	finalista.	

Nem	 sempre,	 entretanto,	 as	 regras	 foram	 alteradas	 diante	 de	 reflexões	 sobre	 o	 campo.														

Por	 exemplo,	 em	 2008,	 houve	 um	 profícuo	 debate	 com	 uma	 leitora,	 que	 defendia	 a	

participação	de	OS	 (organizações	sociais)	no	Prêmio,	o	que	 jamais	 foi	 consentido	 (C.	Aoqui,	

comunicação	pessoal,	agosto	de	2008).	No	mesmo	ano,	uma	candidata	assim	protestou	sobre	

a	impossibilidade	de	intermediários	e	repassadores	de	recursos	concorrerem	ao	Prêmio,	fruto	

de	um	campo	cujas	fronteiras	se	tornavam	cada	vez	mais	turvas	e	sem	precisões	conceituais,	

uma	dificuldade	encontrada	na	teoria	e	na	prática	com	a	qual	a	organização	do	Prêmio	teve	de	

lidar	ao	longo	de	todas	as	edições,	ora	flexibilizando-se,	ora	não:	

[Somos]	mais	 que	 um	mero	 repassador	 de	 recursos	 ou	 um	 intermediário,	 é	 um	 espaço	 de	
reconhecimento	e	construção	de	capacidades	para	as	organizações	de	mulheres	e	meninas.	Por	
esta	razão	e	porque	meu	trabalho	é	sério,	sou	empreendedora	social	Ashoka	e	fellow	Synergos.	
Acho	que	tenho	o	direito	de	me	inscrever	neste	concurso	–	não	pode	me	ser	negado	porque	
alguém	 ache	 que	 somos	 intermediários,	 os	 Fundos	 de	 mulheres	 nos	 negamos	 a	 que	 nos	
chamem	de	 intermediários.	Estou	preenchendo	esta	 ficha	também	em	sinal	de	protesto,	sei	
que	 o	 mais	 seguro	 é	 que	 vocês	 não	 me	 tomem	 em	 conta	 e,	 por	 causa	 desse	 ridículo	
regulamento,	vão	me	eliminar,	mas	meu	dever	como	empreendedora	é	fazer	com	que	vocês	
vejam	 que	 estão	 cometendo	 uma	 injustiça	 e	 um	 erro	 grande.	 Como	 em	 um	 concurso	 de	
empreendedorismo	 social	 eliminam	 a	 uma	 empreendedora	 social	 chamando-a	 de	
intermediária,	quando	quem	construiu	o	conceito	a	nominou	como	empreendedora	social:	a	
Ashoka.	Não	é	isto	uma	contradição?17	(C.	Aoqui,	comunicação	pessoal,	11	de	agosto	de	2008)	

Por	fim,	um	último	elemento	de	análise	no	regulamento	refere-se	aos	documentos	solicitados	

aos	 candidatos	 que	passam	para	 a	 segunda	 fase	 do	Prêmio,	 após	 o	 filtro	 das	 inscrições	 de	

primeira	fase.	Se	nos	três	primeiros	anos	a	lista	exigida	era	bastante	simples,	com	apenas	três	

itens	 (currículo,	 relatório	 de	 avaliação	 e	 documentos	 financeiros	 como	 demonstração	 do	

resultado	 do	 exercício	 [DRE],	 balanço	 e	 auditoria),	 ao	 longo	 dos	 anos	 foi	 se	 sofisticando,	

claramente	em	resposta	a	um	ambiente	desfavorável	à	imagem	das	OSCs	no	país.	

Faz-se	relevante	ressaltar	que	a	Folha	traz	expressa	tanto	em	sua	missão	quanto	na	sua	cultura	

organizacional	a	relevância	da	credibilidade	em	toda	informação	produzida	pelo	jornal	(Folha	

																																																													
17	O	trecho	foi	editado	e	corrigido,	sem	no	entanto	alterar	o	teor	de	seu	conteúdo.	
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de	 S.Paulo,	 2016).	 À	 vista	 disso,	 sempre	 esteve	 claro	 para	 a	 equipe	 organizadora	 que	 uma	

eventual	 acusação	 midiática	 de	 corrupção	 em	 alguma	 das	 organizações	 selecionadas	 pelo	

Prêmio	poderia	fazer	ruir	todo	o	projeto.		

Não	 por	 acaso,	 na	 edição	 de	 2008,	 após	 a	 instauração	 da	 CPI	 das	 ONGs	 em	 2007,	 a	 lista	

mandatória	de	documentos	passa	de	3	em	2005/2006	e	5	em	2007	para	13,	inserindo-se	itens	

como	estatuto,	relatórios	anuais,	balancetes,	atas	de	reuniões	de	conselho,	planejamentos	e	

manuais	de	operações,	além	de	relatórios	de	campo	e	de	avaliação	de	impacto.		

Em	2009,	agregam-se	planos	de	negócios	e	pitches,	em	clara	relação	com	um	campo	cada	vez	

mais	desenvolto	de	startups	dos	chamados	negócios	sociais.	Já	em	2012,	após	escândalos	com	

uma	OSC	pertencente	à	Rede	Schwab	(Pró-Cerrado,	de	Adair	Meira)	que	levaram	à	queda	do	

então	ministro	do	Trabalho	Carlos	Lupi	e	ao	congelamento	dos	repasses	de	verbas	federais	para	

OSCs	pela	presidente	Dilma	Rousseff,	por	orientação	do	escritório	de	advocacia	especializado	

em	terceiro	setor	Figueiredo	Lopes,	Golfieri,	Reicher,	Storto	Advogados,	agregaram-se	à	lista:		

• Demonstrações	 contábeis	 completas	 dos	 últimos	 três	 anos	 (balanço	 patrimonial,	

demonstração	de	superávit/déficit,	mutação	do	patrimônio,	demonstração	dos	fluxos	

de	caixa	e	notas	explicativas),	de	preferência	auditados	por	um	auditor	externo	[ênfase	

adicionada].	

• Certidões	 negativas	 de	 débitos	 relativas	 a	 tributos	 federais/Dívida	 Ativa	 da	 União,	

contribuições	 previdenciárias	 (INSS),	 FGTS,	 tributos	 estaduais	 e	 municipais	 e	

distribuição	de	processos	na	Justiça	do	Trabalho.	

• Títulos	e	qualificações	que	a	entidade	possua	(UPF,	UPE,	UPM,	Comas,	Cebas,	OSCIP,	

OS	etc.).		

• Estatuto	da	organização	(ONGs)	ou	contrato	social	(empresas	sociais).	

• Ata	da	última	eleição	da	Diretoria,	no	caso	de	ONGs.		

• Declaração	 assinada	 pelos	 dirigentes	 de	 que	 não	 estão	 impedidos	 de	 exercer	 a	

administração	da	entidade,	por	lei	especial	ou	em	virtude	de	condenação	criminal,	ou	

por	se	encontrarem	sob	os	efeitos	dela,	a	pena	que	vede,	ainda	que	temporariamente,	

o	acesso	a	cargos	públicos;	ou	por	crime	falimentar,	de	prevaricação,	peita	ou	suborno,	

concussão,	 peculato,	 ou	 contra	 a	 economia	 popular,	 contra	 o	 sistema	 financeiro	

nacional,	contra	normas	de	defesa	da	concorrência,	contra	as	relações	de	consumo,	fé	
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pública	ou	a	propriedade,	conforme	preceitua	o	art.	1.011,	§1º	do	Código	Civil	(Folha	

de	S.Paulo,	regulamento,	2012).		

Após	essa	drástica	mudança,	que	inclusive	gerou	despesas	financeiras	aos	candidatos,	já	que	

determinadas	 certidões	 só	 podem	 ser	 expedidas	 mediante	 pagamento	 de	 custas	

administrativas,	houve	apenas	a	solicitação	adicional	de	referências	e	vídeos	no	ano	de	2013.	

Todos	esses	documentos	foram	analisados	não	apenas	pela	organização	do	Prêmio,	composta	

de	jornalistas	sem	conhecimentos	em	questões	administrativas	ou	jurídicas	e	por	uma	série	de	

consultores	 externos,	 como	 SGS	 e	 Fipecafi	 (Fundação	 Instituto	 de	 Pesquisas	 Contábeis,	

Atuariais	e	Financeiras),	em	2007;		FIA	(Fundação	Instituto	de	Administração),	por	intermédio	

do	professor	de	finanças	Roy	Materlanc,	em	2008;	Sitawi,	em	2009	e	2010;	até	a	intensificação	

pós-casos	 de	 corrupção,	 em	 2011/2012,	 em	 que	 cinco	 parceiros	 fizeram	 vistas	 nas	

documentações:	Artemisia,	 EY,	Golfieri,	 Reicher	 e	 Storto	Advogados,	 Instituto	Gesc	 (Gestão	

para	Organizações	da	Sociedade	Civil)	e	ponteAponte	Empreendedorismo	Socioambiental.		

Do	 lado	da	Schwab,	após	o	escândalo	com	o	empreendedor	social	Adair	Meira,	a	Fundação	

decidiu	que	os	selecionados	de	todos	os	países	só	seriam	aceitos	em	sua	rede	após	a	aprovação	

de	seu	conselho	em	reunião	que	acontece	anualmente	em	janeiro,	durante	o	Fórum	Econômico	

Mundial,	em	Davos	(Aoqui	e	Añón,	Manual	de	Procedimentos,	2015).	Ressalta-se,	entretanto,	

que	 nenhum	 integrante	 da	 Rede	 Schwab	 eleito	 pela	 via	 do	 Prêmio	 jamais	 foi	 acusado	 de	

quaisquer	 irregularidades	 publicamente.	 Entre	 os	 finalistas,	 a	 exceção	 é	 a	 empreendedora	

social	 Sonia	Maria	 da	 Silva,	 da	 cooperativa	 100	Dimensão,	 selecionada	 no	 primeiro	 ano	 do	

concurso.	Em	matéria	veiculada	pela	própria	Folha	em	2011,	a	ONG	aparece	em	uma	lista	de	

três	 organizações	 acusadas	 de	 “não	 prestar	 contas	 mais	 de	 três	 anos	 após	 receberem	 os	

recursos”	do	Ministério	do	Esporte,	no	caso,	no	montante	de	R$	331	mil	(Valente	et	al.,	2011).	

	

5.2.3.2	Processo	de	seleção:	o	arquétipo	do	Empreendedor	Social	(com	maiúscula)	

Apesar	 de	 citações	 diretas	 em	 discursos	 e	 regulamentos	 explicitarem	 o	 modelo	 de	

empreendedor	 social	 desejado	 pelo	 Prêmio,	 esta	 pesquisa	 procurou	 esmiuçar	 também	nas	

entrelinhas	do	não	dito	a	construção	desse	arquétipo	do	vencedor	–	no	caso,	por	meio	de	seus	

diversificados	instrumentos	de	seleção.	
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Isto	posto,	uma	análise	do	filtro	de	elegibilidade	implementado	pela	Fundação	Schwab	em	todo	

o	mundo	em	2009	aponta	para	a	relevância	dada	a	três	itens:	a	mensuração	de	impacto	(“você	

conduz	 avaliação	 quantitativa	 e	 qualitativa	 de	 seu	 impacto	 social	 direto?”),	 a	 dedicação	 de	

tempo	 (“como	um	empreendedor	 social,	 você	 investe	 a	maior	 parte	 de	 seu	 tempo	 no	 seu	

negócio	social?”)	e	a	replicabilidade	da	iniciativa	(“o	conceito	de	sua	organização	é	transferível	

a	 outros	 ambientes?”).	 Por	 autodeclaração,	 cabia	 ao	 candidato	 analisar	 uma	 lista	 de	 sete	

perguntas	e	marcar	ponto	verde	ou	ponto	vermelho	para	cada	resposta.	Seria	elegível	quem	

marcasse	 até	 um	 ponto	 vermelho,	 ou	 seja,	 em	 desacordo	 com	 a	 referência	 adotada	 pela	

Fundação	(Fundação	Schwab,	filtro	de	elegibilidade,	2009).	O	filtro	durou	apenas	duas	edições.		

Nesse	mesmo	 ano	 de	 2009,	 passado	 o	 filtro	 de	 elegibilidade,	 o	 candidato	 se	 deparava	 no	

formulário	de	inscrição	ao	concurso	com	a	descrição	de	três	modelos	organizacionais,	dentro	

de	uma	perspectiva	de	delimitar	mais	claramente	seu	trabalho:	

• Alavancada	sem	fins	lucrativos:	uma	organização	sem	fins	lucrativos	que	conta	com	o	

apoio	 de	 outros	 setores	 da	 sociedade	 (como	 empresas	 públicas	 e/ou	 privadas	 e/ou	

voluntários)	 para	 disseminar	 suas	 inovações	 sociais.	 A	 organização	 depende	 de	

financiamento	 externo	 para	 sobreviver;	 porém	 em	 prazo	 mais	 longo	 sua	

sustentabilidade	 pode	 ser	 intensificada	 devido	 ao	 compromisso	 desses	 diversos	

agentes	 multiplicadores	 que	 cultivam	 a	 visão	 e	 os	 objetivos	 da	 organização,	 o	 que	

muitas	vezes	acaba	por	transcender	a	própria	organização.	

• Híbrida	 sem	 fins	 lucrativos:	 uma	 organização	 cujo	modelo	 permite	 captar	 parte	 das	

receitas	com	a	venda	de	produtos	e/ou	prestação	de	serviços.	No	entanto,	para	que	

consiga	sustentar	integralmente	suas	atividades	sociais,	a	organização	mobiliza	outras	

fontes	de	recursos	provenientes	dos	setores	público	e/ou	privado	e/ou	terceiro	setor.	

Esses	recursos	podem	ser	na	forma	de	subvenções	ou	empréstimos.	

• Empresa	social:	uma	organização	com	fins	lucrativos	que	não	visa	o	aumento	do	lucro	

para	 benefício	 de	 seus	 acionistas,	 e	 sim	 para	 fazer	 crescer	 o	 projeto	 social	 que	

desenvolve	 e	 atender	 mais	 pessoas	 efetivamente	 necessitadas.	 A	 acumulação	 de	

riqueza	não	é	uma	prioridade	–	os	lucros	são	reinvestidos	na	organização	com	o	intuito	

de	 financiar	 sua	 expansão.	 Aqueles	 que	 investem	 na	 organização	 têm	 interesse	 em	

combinar	 retorno	 financeiro	 e	 social	 sobre	 seus	 investimentos	 (Fundação	 Schwab,	

formulário	da	primeira	fase,	2009).		
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Essa	delimitação	surge	no	encontro	de	uma	necessidade	crescente	no	campo	socioambiental	

de	se	definirem	as	fronteiras	de	cada	modelo,	uma	vez	que	a	premiação	estudada	apresentava	

amplo	 escopo	 desde	 seu	 início,	 permitindo	 a	 inscrição	 de	 organizações	 com	 e	 sem	 fins	

lucrativos.	Embora	não	fique	claro	que	esses	três	modelos	estão	em	uma	escala	crescente	de	

prioridade,	pelas	afirmações	dos	dirigentes	da	Fundação	Schwab	discutidas	na	sessão	anterior,	

depreende-se	que	o	arquétipo	de	empreendedor	social	buscado	desloca-se	em	um	contínuo	

em	que,	de	um	lado,	está	a	organização	chamada	de	alavancada	sem	fins	lucrativos	e,	de	outro,	

o	perfil	ideal	da	então	nomeada	empresa	social,	tendo	como	pano	de	fundo	o	posicionamento	

ideológico	do	Fórum	Econômico	Mundial.		

Outra	evidência	disso	são	as	escalas	utilizadas	nas	questões	do	formulário	on-line	de	inscrição	

ao	Prêmio	desde	o	primeiro	ano,	elaboradas	pela	Fundação	para	selecionar	empreendedores	

sociais	em	todo	o	mundo	por	meio	de	um	sistema	de	pontuação.	Essa	escala,	por	estar	atrelada	

apenas	a	resultados	quantitativos	dos	inscritos,	não	funcionava	e	passou	a	ser	desconsiderada	

pela	equipe	de	avaliação,	por	classificar	inscrições	de	baixa	qualidade	nas	primeiras	posições	

ao	perder	a	sutileza	dos	resultados	qualitativos	dos	candidatos.			

Nessas	escalas	da	entidade	suíça,	as	pontuações	máximas	por	questão	eram	atribuídas	a	quem	

marcasse	as	seguintes	alternativas:	

• Inovação	 –	 a	 abordagem	 ou	 solução	 empregada	 pela	 nossa	 organização	 é	

verdadeiramente	nova	e	exclusiva.	Nossa	organização	descobriu	como	usar,	combinar	

e	captar	recursos	e	métodos	de	prestação	de	serviços;	nossa	organização	transformou	

completamente	as	práticas	e/ou	sistemas	estabelecidos.	

• Sustentabilidade	–	a	iniciativa	empreendedora	da	nossa	organização	está	isolada	ou	é	

independente	 de	 qualquer	 mudança	 política	 ou	 de	 legislação;	 é	 integralmente	

autossuficiente	ou	está	garantida	quanto	a	financiamento;	o	percentual	do	orçamento	

que	a	sua	organização	gera	por	meio	da	venda	de	produtos	e/ou	serviços	e/ou	taxas	é	

de	76%	a	100%;	nossa	organização	recebe	apoio	técnico	e/ou	financeiro	de	mais	de	7	

parcerias	de	longo	prazo	(superiores	a	12	meses);	nossos	parceiros	são	empresas	ou	

organizações	dos	setores	público	e/ou	privado.	

• Impacto	social	quantitativo	–	acima	de	50.000	beneficiários	diretos.	
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• Impacto	social	qualitativo	–	há	evidências	convincentes,	corroboradas	por	documentos,	

de	que	a	nossa	organização	conseguiu	melhorias	tangíveis	na	vida	das	pessoas.	

• Perfil	do	empreendedor	social	–	envolvimento	de	carreira/vida	com	o	empreendimento	

social	de	mais	de	10	anos;	experiência	significativa	de	mais	de	10	anos.	

• Alcance	e	 replicabilidade	–	o	empreendimento	estabeleceu	parcerias	com	entidades	

replicadoras	que	devem	seguir	metas,	objetivos	e	metodologia	em	troca	de	permissão	

do	uso	de	marca	(“franquias	sociais”);	nossa	organização	expande-se	para	outros	países.	

As	escalas	de	seleção	podem,	à	vista	disso,	serem	consideradas	uma	proxy	do	arquétipo	ideal	

de	empreendedor	 social	que	a	 Fundação	Schwab,	por	meio	do	Prêmio,	buscava	 identificar,	

reconhecer	 e	 fomentar.	 Esse	 formato	 do	 formulário	 de	 inscrição	 se	 manteve	 com	 poucas	

alterações	 relevantes	 (excetuando	 as	 mudanças	 já	 descritas)	 de	 2005	 até	 2013,	 quando	 a	

entidade	suíça	elabora	um	novo	modelo	de	questões	mais	abertas,	sem	escalas,	conforme	pode	

ser	visto	nos	Anexos	2	e	3.	A	base	dos	critérios,	contudo,	se	mantém	inalterada.	

A	apreciação	de	registros	históricos	(formulários	de	inscrição	e	cadernos	especiais)	apontam	

que,	nos	dois	primeiros	anos,	havia	sete	critérios	de	seleção,	sem	fatores	de	ponderação	que	

os	diferenciassem:		

• inovação	

• alcance	e	abordagem	

• impacto	social	direto	

• efeito	multiplicador	

• sustentabilidade	

• exemplo/liderança	(expertise	e	dedicação	ao	projeto)	

• valor	agregado	mútuo	(potencial	para	representar	o	Brasil	em	uma	rede	mundial,	como	

nível	de	fluência	em	inglês).	

Reitera-se	 que,	 nesse	 período,	 entende-se	 sustentabilidade	 sob	 o	 prisma	 exclusivamente	

financeiro,	em	termos	de	orçamento,	parcerias	e	patrocinadores.	

A	primeira	grande	mudança	ocorre	em	2007,	quando	a	Schwab	decide	destacar	os	critérios	

inovação,	sustentabilidade	e	impacto	social	para	definir	os	vencedores.	Divulga-se,	assim,	que	

tais	quesitos	passam	a	valer	mais	a	partir	do	referido	ano	(“o	dobro	em	relação	aos	demais”,	
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segundo	o	roteiro	da	cerimônia	de	premiação	daquele	ano).	Entretanto,	como	até	a	edição	de	

2008	a	contabilização	das	notas	dos	jurados	era	feita	pelo	método	da	moda,	e	não	da	média	

ponderada,	efetivamente	a	aplicação	dos	critérios	se	dava	de	maneira	subjetiva.	Em	um	dos	

anos,	por	exemplo,	o	ganhador	apenas	venceu	pelo	método	estatístico	aplicado,	tendo	perdido	

para	 outro	 candidato	 se	 fossem	 utilizados	 quaisquer	 outros	 cálculos,	 entre	 os	 quais	média	

aritmética	simples,	ponderada	e	ponderada	invertida.			

Após	 uma	 série	 de	 discussões	 da	 equipe	 organizadora,	 que	 chegou	 à	 direção	 da	 Fundação	

Schwab	e	envolveu	o	instituto	de	pesquisas	do	Grupo	Folha,	o	Datafolha,	alterou-se	o	método	

de	aferição	das	notas	para	média	aritmética	ponderada,	de	acordo	com	os	pesos	publicamente	

divulgados,	em	2009	(C.	Aoqui,	correspondência	eletrônica,	2008	a	2009).	

De	maneira	orgânica,	 de	2008	a	2010,	passaram	a	 ser	 considerados	 a	 título	de	 julgamento	

apenas	5	dos	7	critérios	iniciais,	caindo	exemplo/liderança	e	valor	agregado	mútuo.	

O	formato	permaneceu	até	o	sétimo	ano	do	concurso,	em	2011,	quando,	de	forma	inédita	no	

mundo,	 a	 edição	 brasileira	 conseguiu	 a	 aprovação	 para	 acrescentar	 dois	 novos	 critérios:	

impacto	em	políticas	públicas	e	perfil	do	empreendedor	social,	que	unificava	os	dois	critérios	

retirados	em	2008.	Ambos	estrearam	com	peso	duplo,	ao	lado	de	inovação,	sustentabilidade	e	

impacto	social	direto,	conforme	se	pode	verificar	no	trecho	de	regulamento	a	seguir:	

• Inovação	(peso	dois)	

O	candidato	precisa	apresentar	preferencialmente	ideias	pioneiras,	que	estejam	sendo	

desenvolvidas	há	mais	de	36	meses,	como	a	criação	de	um	produto	ou	serviço	ou	a	

aplicação	diferenciada	de	tecnologias	sociais	já	conhecidas	dentro	de	seu	contexto.	

• Sustentabilidade	(peso	dois)	

Será	levada	em	consideração	a	sustentabilidade	da	organização	no	sentido	mais	amplo	

–	sua	capacidade	de	existir	em	longo	prazo,	por	meio	de	equipe	qualificada,	rede	de	

parcerias	bem	estruturada,	infraestrutura	adquirida,	uso	adequado	de	recursos	naturais	

e	 nível	 de	 impacto	 ambiental,	 relações	 com	 stakeholders	 (colaboradores,	 parceiros,	

patrocinadores,	beneficiários	e	comunidade	em	geral)	etc.		
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A	sustentabilidade	financeira	será	avaliada	em	profundidade,	podendo	ser	alcançada	

por	meio	da	geração	de	 receita	a	partir	de	venda	de	produtos,	 serviços	ou	 taxas	de	

adesão.	 Em	 organizações	 fortemente	 dependentes	 de	 um	 ou	 alguns	 doadores,	 é	

imprescindível	que	tenham	desenvolvido	parcerias	sólidas	e	estratégicas	com	órgãos	

governamentais	ou	empresas	privadas.		

• Impacto	social	direto	(peso	dois)	

Será	 avaliado	 quantitativa	 e	 qualitativamente.	 Deve	 ser	 mensurado	 com	 base	 em	

documentos,	 em	 relatórios	 de	 avaliação	 feitos	 por	 terceiros	 e	 nos	 testemunhos	dos	

beneficiários	dos	projetos	sociais.	

• Influência	em	políticas	públicas	(peso	dois)	

O	empreendedor	social	e/ou	o	seu	projeto	precisam	influenciar	políticas	públicas	na	sua	

área	de	atuação,	de	forma	a	estimular	a	replicação	de	seu	trabalho	em	larga	escala,	se	

bem	comprovadas	as	suas	qualidades	e	potenciais	de	impacto	positivo	na	sociedade	e	

no	ambiente.	

• Perfil	do	empreendedor	social	(peso	dois)	

O	empreendedor	social	precisa	ser	profundamente	comprometido	com	o	seu	projeto,	

sendo	evidente	sua	paixão	pela	causa,	domínio	do	contexto	atual	e	visão	de	futuro.	Deve	

estar	 alinhado	 com	 os	 objetivos	 do	 prêmio	 (aumento	 de	 impacto	 social,	 geração	

contínua	de	inovação	social,	influência	em	políticas	públicas	e	busca	por	replicação	do	

trabalho	efetuado).	Capacidade	de	realizar	negociações	e	parcerias	internacionais	com	

patrocinadores	 e	 outros	 empreendedores	 sociais,	 bem	 como	 aptidão	 para	

aprimoramento	acadêmico	continuado	são	características	desejáveis.	

• Alcance	e	abrangência	(peso	um)	

As	iniciativas	devem	preferencialmente	ter	sido	expandidas	para	além	do	cenário	para	

o	qual	foram	planejadas,	seja	no	país,	seja	no	exterior.	

• Efeito	multiplicador	(peso	um)	

O	empreendedor	social	deve	estar	aberto	para	compartilhar	seus	métodos	com	outras	

organizações;	 os	 processos	 devem	 estar	 sistematizados	 para	 aplicação	 eficiente	 em	

outros	contextos	(Folha	de	S.Paulo,	relatório	para	o	júri,	2011).	
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A	inserção	do	critério	relacionado	a	políticas	públicas	é	uma	resposta	da	equipe	organizadora	

a	um	aprendizado	constante	sobre	o	campo	socioambiental	brasileiro.	Já	a	readmissão	do	perfil	

do	empreendedor	social	nas	notas	do	júri	tem	a	ver	com	um	caso	pontual	vivenciado,	como	se	

pode	depreender	de	um	registro	no	Manual	de	Procedimentos	do	Prêmio:	

Esses	critérios	mudaram	ao	longo	dos	anos	para	refletir	melhor	o	público	avaliado.	Assim,	uma	
inovação	 foi	 inserir	 no	 PES	 os	 critérios	 ‘Influência	 em	 políticas	 públicas’,	 em	 razão	 da	
constatação	de	que	só	se	atinge	uma	escala	considerável	ao	se	superar	o	desafio	de	estabelecer	
parcerias	 eficientes	 com	 o	 setor	 público,	 possivelmente	 reinventando-o,	 e	 ‘Perfil	 do	
empreendedor	social’,	acrescentado	em	razão	de	uma	experiência	com	um	líder	selecionado,	o	
qual,	na	visita	de	avaliação,	demonstrou	claramente	desinteresse	pelo	processo	de	avaliação	–	
e	os	benefícios	da	premiação	em	si	(foi	o	único	finalista	na	história	do	prêmio	a	não	participar	
da	 cerimônia	 de	 entrega,	 pois	 colocou	 como	 condição	 saber	 de	 antemão	 se	 havia	 sido	
vencedor).	(Aoqui	e	Añón,	Manual	de	Procedimentos,	2015)	

Além	 dos	 dois	 novos	 critérios,	 é	 relevante	 notar	 a	 mudança	 conceitual	 do	 quesito	

sustentabilidade,	 que	 passa	 a	 abarcar	 não	 somente	 a	 face	 financeira	 (que	 segue	 sendo	

“avaliada	 em	profundidade”)	mas	 também	o	 seu	 “sentido	mais	 amplo”,	 na	 “capacidade	de	

existir	em	longo	prazo,	por	meio	de	equipe	qualificada,	uso	adequado	de	recursos	naturais	e	

nível	 de	 impacto	 ambiental,	 relações	 com	 stakeholders	 (colaboradores,	 parceiros,	

patrocinadores,	beneficiários	e	comunidade	em	geral)	etc.”	(Folha	de	S.Paulo,	relatório	para	o	

júri,	2011).	Ou	seja,	como	forma	de	aprimorar	os	instrumentos	de	avaliação,	é	incorporada	a	

noção	de	triple	bottom	line,	em	que	a	sustentabilidade	é	tida	como	um	conceito	que	envolve	

social,	ambiental	e	econômico	(Elkington,	2008;	Fischer	et	al.,	2004;	Stiglitz	et	al.,	2009).	

Todas	 as	 ferramentas	 de	 seleção	 –	 formulário	 de	 primeira	 fase,	 formulário	 da	 semifinal	 e	

relatório	do	júri	–	acompanham	essa	evolução	dos	critérios.	Assim,	em	2011,	o	questionário	

dos	 que	 passaram	 pela	 primeira	 fase	 sofre	 sua	 primeira	 grande	 mudança,	 com	 perguntas	

diretamente	atreladas	aos	critérios	do	concurso,	de	forma	a	trazer	insumos	para	o	relatório	do	

júri.	Em	2013,	esse	mesmo	documento	fica	mais	complexo,	trazendo	56	questões	dentro	dos	

indicadores	definidos	para	cada	critério,	conforme	pode	ser	verificado	nos	Anexos	3	e	4.	

Processo	 semelhante	 aconteceu	 com	 o	 relatório	 do	 júri,	 elaborado	 de	 2005	 a	 2010	

internamente	pela	equipe	de	profissionais	do	 jornal	e,	de	2011	a	2015	por	uma	consultoria	

externa,	 a	 qual	 era	 formada	 pelos	 mesmos	 colaboradores	 dos	 anos	 anteriores,	 à	 época	

contratados	da	Folha.	Nas	duas	primeiras	edições,	tratava-se	de	um	relatório	simplificado,	de	

3	 a	 5	 páginas	 por	 finalista.	 Em	 2007,	 ano	 da	 CPI	 das	 ONGs,	 sofistica-se	 o	 instrumento	 de	
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avaliação	financeira,	com	cálculos	de	liquidez	geral,	margem	líquida	e	percentual	de	receita	de	

subvenção,	que	não	são	repassados	ao	júri,	mas	servem	de	base	para	a	classificação	ou	não	dos	

candidatos	ao	status	de	finalista.	No	ano	seguinte,	o	formato	é	mantido,	porém	o	documento	

é	mais	detalhado	(7	a	8	páginas	por	finalista)	e	se	mostra	mais	atrelado	aos	critérios.	

Em	2009,	o	relatório	do	júri	sofre	uma	primeira	intervenção	maior,	chegando	a	ter	de	8	a	12	

páginas	no	Empreendedor	Social	e	cerca	de	10	no	Empreendedor	Social	de	Futuro.	Nota-se	um	

formato	 com	 estilo	 jornalístico,	 afastando-se	 do	 modelo	 da	 Fundação	 Schwab	 até	 então	

utilizado.	Descrevem-se,	para	cada	concorrente	de	forma	padronizada,	nove	itens	de	principais:	

1. histórico	social	e	contexto	

2. atuação	e	métodos		

3. programas	

4. beneficiário	

5. estratégias	

6. políticas	públicas	

7. futuro	

8. perfil	do	empreendedor	social	

9. depoimentos	colhidos	na	visita	de	campo.	

Na	sexta	edição	(2010),	há	uma	mudança	mais	estética,	inserindo	gráficos,	fotos	e	vídeos	ao	

texto	principal.	Em	2011,	ano	em	que	ocorre	o	escândalo	com	o	empreendedor	social	Adair	

Meira	e	o	congelamento	dos	repasses	federais,	cada	finalista	é	descrito	detalhadamente	em	

até	17	páginas,	com	foco	em	suas	relações	com	as	diferentes	esferas	do	poder	público.	

Em	2012,	o	relatório	de	avaliação,	principal	instrumento	para	a	eleição	dos	vencedores,	sofre	

sua	segunda	grande	transformação,	sendo	os	sete	critérios	subdivididos	em	51	 indicadores,	

conforme	o	Anexo	5.	No	ano	seguinte,	chega-se	a	mais	de	50	páginas	por	finalista,	e	o	modelo	

se	mantém,	porém	de	forma	mais	enxuta,	até	2015	(32	páginas	em	média).	

Segundo	um	documento	interno,	o	foco	do	relatório	teve	variações	ao	longo	de	sua	história:		

Nos	primeiros	anos,	era	direcionado	exclusivamente	ao	júri.	De	2008	a	2011,	tentou	contemplar	
orientações	tanto	ao	júri	quanto	aos	próprios	empreendedores	sociais,	que	passaram	a	receber	
o	material	individual	na	íntegra,	como	um	benefício	(relatório	de	avaliação	externa,	pelo	qual	



	
	
	
	
154	
	

muitos	não	podem	pagar)	e	como	forma	de	tornar	transparentes	os	processos	da	premiação,	a	
qual	sofria	de	sigilos	e	confidencialidades	não	justificáveis	nos	primeiros	anos.		

O	 relatório	 sofreu	 mudança	 quanto	 ao	 tamanho	 e	 a	 quantidade	 de	 informações	
fornecidas	a	pedido	dos	 jurados	da	edição	de	2013.	Apesar	de	 reconhecerem	o	valor	 como	
documento,	ficou	muito	longo	e	exaustivo	para	ler	mais	de	300	páginas,	além	dos	vídeos.	Em	
2014,	 houve	 um	enxugamento	 para	 praticamente	metade	 do	 tamanho	original,	mas	 com	o	
desafio	de	não	perder	a	qualidade	de	informações.	Para	2015,	uma	versão	mais	sucinta,	que	
refletisse	as	possibilidades	cronológicas	e	orçamentárias	do	projeto,	 foi	enviada	aos	 jurados.	
(Aoqui	e	Añón,	Manual	de	Procedimentos,	2015)	

Fato	é	que	a	análise	longitudinal	do	processo	seletivo	mostra	grande	sofisticação	ao	longo	dos	

anos	na	busca	por	esse	vencedor	arquetípico	de	empreendedor	social.	Registra-se,	em	2011,	

375	documentos	 avaliados,	 compondo	4.624	páginas	e	19	pessoas	diretamente	envolvidas.						

As	visitas	de	campo	perduraram	26	dias	em	mais	de	1.800	km	rodados	por	terra	e	11	mil	km	

voados,	em	dez	municípios	e	quatro	Estados	(Folha	de	S.Paulo,	caderno	especial,	2011).	

No	ano	seguinte,	foram	506	documentos,	7.163	páginas	avaliadas	e	oito	semifinalistas	visitados	

em	 32	 dias	 e	 22	municípios,	 com	 a	 realização	 de	mais	 de	 200	 entrevistas	 de	 campo	 para	

chancelar	 seis	 finalistas	 ao	 final.	 Ao	 final	 de	 2013,	 decide-se	 restringir	 a	 seis	 o	 número	 de	

finalistas	–	até	então	variável	a	cada	ano,	chegando	a	dez	em	2009	e	2010	–	em	razão	de	cortes	

orçamentários	decorrentes	da	crise	no	jornalismo.	Ainda	assim,	nesse	mesmo	ano:	

Foram	2.514	páginas	de	documentos	analisados,	4.200	fotos	tiradas	em	5	Estados.	Exatas	123	
premiações	distribuídas,	19.075	votos	de	internautas	e	uma	audiência	que	cresceu	193%	em	
um	ano.	[.	 .	 .]	234	entrevistas	com	empreendedores,	suas	famílias,	parceiros,	colaboradores,	
beneficiários,	conselheiros.	(P.V.T.	da	Veiga,	Relatório	de	Atividades,	2013)		

Essa	trajetória,	entretanto,	em	momento	algum	se	mostra	linear.	O	tempo	inteiro	os	envolvidos	

discutem	sobre	o	perfil	ideal	procurado	e	logrado,	que	nem	sempre	coincidem.	Assim	como	na	

teoria,	os	conceitos	no	movimento	do	empreendedorismo	social	vão	se	alterando	–	e	começa	

a	ficar	cada	vez	mais	premente	a	necessidade	de	uma	reinvenção	da	premiação,	não	efetivada.	

Desde	a	primeira	edição,	o	quesito	inovação	sempre	foi	o	fator	diferencial	e	o	mais	buscado.	

Nessa	toada,	em	2013,	Kenneth	Turner,	diretor	para	América	Latina	da	entidade	suíça	afirma	

em	 conversa	 com	o	 autor	 desta	 dissertação	 que	 a	 organização	 cogita	mudar	 seu	 nome	de	

Fundação	 Schwab	 para	 o	 Empreendedorismo	 Social	 para	 Fundação	 Schwab	 para	 Inovação	

Social	–	sinal	do	imperativo	da	adaptação	aos	novos	tempos.	Na	ocasião,	o	tema	da	reunião,	
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solicitada	 pela	 Folha,	 era	 a	 sensação	 de	 anacronismo	 do	 Prêmio	 e	 a	 possibilidade	 de	

transformá-lo	em	um	Prêmio	de	Inovação	Social,	sem	foco	no	empreendedor.	

Em	consonância	com	as	discussões	internas,	o	caderno	especial	de	2013	traz	uma	entrevista	

com	a	ex-diretora-executiva	da	Schwab,	Pamela	Hartigan,	então	diretora	da	Fundação	Skoll,	na	

Inglaterra.	 Ao	 se	 comparar	 a	 fala	 da	 executiva	 com	 seus	 primeiros	 discursos	 no	 âmbito	 do	

Prêmio	Empreendedor	Social,	nota-se	a	similaridade	em	relação	ao	tabu	do	lucro:	“No	Brasil,	

ainda	se	separa	fazer	o	bem	e	ganhar	dinheiro”.	Entretanto,	seu	depoimento	também	traz	uma	

relevante	ruptura	em	sua	reflexão	sobre	o	movimento	do	empreendedorismo	social	no	mundo:		

Como	uma	das	pioneiras	na	difusão	da	noção	de	empreendedorismo	social,	talvez	soe	como	
uma	surpresa	eu	estar	começando	a	me	sentir	muito	desconfortável	com	o	termo	e	a	descrição	
usada	para	se	referir	ao	seu	ator	principal	como	‘empreendedor	social’.		

Esse	termo	era	importante	nos	estágios	iniciais	do	movimento.	Mas,	agora,	continuam	
a	promover	a	noção	de	empreendedorismo	social	como	sinônimo	de	engajamento	em	atitudes	
paliativas.	Muitos	 de	 nós	 ficamos	 seduzidos	 a	 pensar	 que	 os	 empreendedores	 sociais	 eram	
grandes	heróis.	Não	estou	negando	que	esses	indivíduos	sejam	excepcionais.	Eles	identificaram	
oportunidades	em	áreas	em	que	outros	viam	só	problemas	e	persistiram	em	seus	objetivos,	
que,	para	a	maioria	de	nós,	seriam	distantes	ou	arriscados.	Mas	eles	serão	os	primeiros	a	dizer	
que	não	atingiriam	suas	metas	sozinhos.		

Precisamos	evoluir	para	uma	apreciação	mais	realista	do	papel	do	empreendedor	e	da	
importância	 de	 um	 time	 de	 apoio	 e	 de	 um	 ecossistema	 de	 organizações	 que	 permitam	 o	
desenvolvimento	da	estratégia	empreendedora.	(Fraga	e	Trudes	da	Veiga,	2013)	

Trata-se	de	uma	alteração	profunda	de	posicionamento.	Em	reportagem	da	Folha	em	2004,	

pouco	antes	do	início	da	parceria	entre	a	Schwab	e	o	 jornal	brasileiro,	Hartigan	descreve	os	

empreendedores	 sociais	 como	 “os	 heróis	 do	nosso	 tempo”	 (Nera,	 2004,	 30	de	novembro).							

Em	sua	última	entrevista	à	Folha,	entretanto,	coloca	em	questão	tendências	contemporâneas	

relacionadas	 aos	 conceitos	 de	 inovação	 social,	 valor	 compartilhado	 e	 impacto	 coletivo.	

Também	tangencia	o	chamado	intraempreendedorismo	social:	

[.	 .	 .]	 outra	 tendência	 excitante	 é	 o	 reconhecimento	 de	 que	 a	 definição	 atual	 de	 –	
empreendedorismo				–	social	ou	comercial	–	é	muito	focada	na	criação	de	valor	por	meio	de	
novas	iniciativas.	Ela	foca	muito	o	nome	e	o	empreendedor,	e	não	o	suficiente	a	atividade	de	
‘estar	empreendendo’.	

Esse	conceito	reconhece	que	poucos	de	nós	somos	empreendedores,	mas	que	todos	
podemos	‘estar	empreendendo’,	independentemente	se	trabalhamos	em	uma	universidade	de	
800	anos,	como	eu,	numa	grande	empresa,	ou	numa	 instituição	pública.	 (Fraga	e	Trudes	da	
Veiga,	2013)	

Se,	ao	fim	de	2013,	todos	os	caminhos	apontavam	para	uma	reinvenção	do	Prêmio	no	Brasil,	

esse	 processo	 foi	 interrompido	 com	 o	 desligamento	 da	 editora	 que	 foi	 responsável	 pela	
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iniciativa	desde	o	início.	Nos	anos	subsequentes,	após	duas	transições	relativamente	complexas	

da	 equipe	 responsável,	 focalizou-se	 a	 estratégia	 do	 “mudar	 o	 mínimo	 possível”	 até	 que	

houvesse	o	real	entendimento	deste	cada	vez	mais	complexo	projeto	que	começou	como	um	

simples	prêmio	e	foi	alçando	voos	cada	vez	mais	altos	ao	longo	de	uma	década.	

	
5.3									O	movimento	do	empreendedorismo	social	pelo	filtro	do	Prêmio	–	uma	análise	dos	

candidatos	

O	Prêmio	Empreendedor	Social	pode	ser	considerado	o	primeiro	no	tema	no	país	a	romper	com	

o	formato	segmentado	de	premiação,	em	que	a	divulgação	atingia	somente	empreendedores	

membros	de	determinadas	redes,	como	a	Ashoka.	Esse	era	o	caso	do	Prêmio	Empreendedor	

Social	Ashoka-McKinsey,	de	2000,	e	o	Prêmio	UBS	Visionaris	ao	Empreendedor	Social,	de	2004,	

ambos	anteriores	ao	da	Folha-Schwab	no	Brasil	e	com	foco	na	rede	criada	por	Bill	Drayton.	

Por	meio	de	matérias,	anúncios,	podcasts	e	vídeos	nos	veículos	on-line	e	impresso	do	Grupo	

Folha,	 assessoria	 de	 imprensa	 dedicada,	 uma	 rede	 nacional	 de	 parceiros	 ampliada	

progressivamente	e	a	promoção	em	eventos	diversos,	a	iniciativa	extrapolou	sua	comunicação	

utilizando	uma	agressiva	estratégia	multicanais	com	vistas	a	 identificar	novas	referências	de	

empreendedorismo	social,	entre	“cooperativas,	líderes	de	ONGs,	empresas	sociais	e	pessoas	

em	geral	que	estejam	provocando	mudanças	efetivas	para	brasileiros	de	baixa	renda”,	como	

era	alardeado	em	suas	primeiras	edições	(Folha	de	S.Paulo,	anúncio,	2007).	

No	cenário	externo,	teoria	e	prática	corroboram	que	o	lançamento	do	Prêmio	se	deu	em	um	

período	de	forte	aquecimento	do	tema.	

Sem	dúvida,	o	conceito	e	a	prática	do	‘empreendimento	social’	[social	enterprise]	cresceu	em	
ritmo	 acelerado	 nos	 últimos	 anos.	 Posso	 citar	 como	 exemplo	 uma	 simples	 experiência	
desenvolvida	pela	Fundação	Schwab.	Há	um	ano,	fizemos	uma	busca	do	termo	na	internet,	que	
resultou	 em	 2,3	 milhões	 de	 referências	 para	 o	 termo.	 Porém,	 12	 meses	 depois,	 a	 mesma	
pesquisa	trouxe	16	milhões	–	oito	vezes	mais	que	no	ano	passado.	Isso	significa	que	houve	uma	
explosão	 do	 interesse	 pelo	 tema.	 Entretanto,	 ainda	 há	 ideias	 equivocadas	 sobre	 o	 seu	 real	
significado.	Alguns	ainda	confundem	o	 ‘empreendimento	social’	com	responsabilidade	social	
corporativa	e	outros	com	as	obras	filantrópicas.	(P.	Hartigan,	discurso	Fundação	Schwab,	2006)		

Nesse	dinâmico	contexto,	dentro	de	um	dos	objetivos	específicos	deste	estudo,	o	de	identificar	

as	principais	características	organizacionais	dos	empreendimentos	sociais	que	se	candidatam	

ao	Prêmio	e	 levantar	possíveis	mudanças	e	 tendências	nesse	 sentido,	 convém	 realizar	uma	
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breve	análise	de	quem	se	inscreveu	ao	Prêmio	Empreendedor	Social,	bem	como	quem	foram	

seus	finalistas	e	vencedores,	mais	se	enquadrando	no	arquétipo	ideal	cujos	contornos	foram	

descritos	antes.	Reitera-se	que,	dentro	do	 foco	desta	dissertação,	 trata-se	de	uma	primeira	

compilação	descritiva	e	exploratória	sobre	a	amostra	estudada,	cujas	bases	precisaram	antes	

ser	 tratadas	 em	 um	 esforço	 hercúleo	 de	 organização	 dos	 dados.	 Atribui-se	 a	 pesquisas	

posteriores	o	aprofundamento	de	tais	análises	por	meio	de	métodos	estatísticos	sofisticados.	

	
5.3.1	O	grande	filtro:	inscrições	da	1ª	fase	

Em	 decorrência	 da	 ampla	 publicidade	 do	 Prêmio,	 avigorada	 por	 ter	 sido	 pioneiro	 na	

possibilidade	 de	 concorrerem	 modelos	 organizacionais	 dos	 mais	 diversos,	 com	 e	 sem	 fins	

lucrativos,	e	inclusive	pessoas	físicas,	uma	das	características	que	o	marcam	é	a	multiplicidade	

de	inscrições	que	recebe:	ao	longo	dos	anos,	organizações	da	sociedade	civil,	negócios	sociais,	

cooperativas,	 movimentos	 sociais,	 entidades	 religiosas,	 sindicatos,	 clubes,	 escolas,	 órgãos	

públicos,	 consultorias	 e	 até	mesmo	 padarias,	 agências	 de	 turismo,	 associações	 de	 taxistas,	

escolas	de	samba	e	empresas	automobilísticas	fizeram	parte	do	rol	de	candidatos	analisados	–	

ainda	que	boa	parte	deles	não	preenchesse	os	critérios	de	elegibilidade.	

Uma	 análise	 histórica	 dos	 números	 de	 inscritos	 ano	 a	 ano	 apresentados	 nos	 11	 cadernos	

especiais	e	em	documentos	internos	aponta	que,	quantitativamente,	verifica-se	uma	tendência	

de	curva	normal,	com	crescimento,	estagnação	e	decréscimo.	Quando	se	esmiúça	a	narrativa	

do	Prêmio	em	detalhes,	entretanto,	observa-se	que	esse	formato	de	curva	normal	surge	com	

a	anormalidade	das	mudanças	pelas	quais	o	concurso	passa.		

Destarte,	há	um	natural	crescimento	acelerado	do	primeiro	para	o	terceiro	ano	em	número	de	

inscrições,	que	salta	180%,	passando	de	125	em	2005	para	350	em	2007.	No	ano	seguinte,	

registra-se	 a	 primeira	 queda	 nos	 inscritos	 (345),	 porém	 de	 baixa	 significância.	 Entre	 2009,	

quando	o	Prêmio	Empreendedor	Social	de	Futuro	é	lançado,	e	2011,	nota-se	uma	tendência	de	

estagnação	no	entorno	de	260	a	270	inscritos	anualmente.		

No	 ano	 seguinte,	 em	 2012,	 é	 realizada	 uma	 força-tarefa	 envolvendo	 quatro	 profissionais	

externos	e	dois	internos	que	levantaram	bases	de	dados	como	o	Banco	de	Tecnologias	Sociais	

da	Fundação	Banco	do	Brasil	e	a	rede	de	fellows	da	Ashoka	Brasil,	além	dos	Líderes	Avina,	para	

que	fossem	convidados	a	se	candidatarem.	Centenas	de	ligações	e	milhares	de	e-mails	enviados	
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trouxeram	um	resultado	positivo,	com	aumento	de	quase	50%	no	número	de	inscritos	nesse	

ano	–	333	(ponteAponte,	relatório	da	primeira	fase,	2012).		

	
Figura	6.	Evolução	do	número	de	inscrições	na	primeira	fase	

	
Nota:	elaborado	pelo	autor	a	partir	de	resultados	divulgados	pela	Folha	

O	que	se	depreendeu,	contudo,	é	que	o	esforço	hercúleo	em	aumentar	o	número	de	inscritos	

em	2012	apenas	retardou	uma	tendência	inevitável	de	queda,	 justificada	internamente	pela	

exaustão	dos	candidatos	que	se	reinscreviam	sem	sucesso	ao	longo	de	vários	anos	e	reforçada	

pelo	universo	relativamente	restrito	de	empreendedores	sociais,	cuja	pipeline	não	crescia	em	

velocidade	compatível	com	o	necessário	para	reverter	essa	tendência.		

Mesmo	 com	 o	 trabalho	 de	 aceleradoras	 de	 negócios	 de	 impacto	 crescendo	 no	 país	 e	 a	

ampliação	de	desenvolvedores	do	ecossistema	socioambiental,	como	investidores	de	impacto,	

o	desenvolvimento	de	casos	de	sucesso	com	robustez	suficiente	para	levantar	um	troféu	dentro	

dos	critérios	do	Prêmio	não	se	provou	efetivo,	gerando	fortes	discussões	acerca	da	necessidade	

de	uma	reinvenção	de	seus	conceitos,	possivelmente	focalizado	em	inovação	social.	

Por	 conseguinte,	 em	 2013	 há	 uma	 nova	 queda	 de	 inscrições,	 de	 33%	 (de	 333	 para	 222),	

patamar	que	se	esperava	manter	nos	anos	subsequentes.	Não	obstante,	no	início	de	2014,	às	

vésperas	 do	 lançamento	 da	 décima	 edição,	 ocorre	 a	 primeira	 substituição	 de	 editoras	

responsáveis	pelo	projeto,	incidente	crítico	que	causou	profundas	mudanças	na	iniciativa.		

A	dificuldade	da	transição	pela	falta	de	processos	claramente	sistematizados	combinada	com	

o	olhar	da	nova	responsável,	que	decidiu	privilegiar	a	prospecção	qualitativa	de	candidatos,	
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levaram	a	uma	queda	de	55%	das	inscrições	em	2014	em	relação	ao	ano	anterior	e	de	70%	

sobre	2012:	exatos	cem	candidatos	no	 total	de	ambas	as	premiações.	Tratava-se	da	menor	

quantidade	 da	 história	 –	 apesar	 de	 ser	 natural	 em	 premiações	 a	 quantidade	 de	 inscritos	

arrefecer	 com	 o	 tempo,	 pode-se	 considerar	 incomum	 um	 resultado	 abaixo	 do	 obtido	 no	

primeiro	ano,	quando	normalmente	tem-se	o	mais	fraco	desempenho	da	série	histórica.	

Em	 parte	 em	 razão	 disso,	 no	 ano	 seguinte	 uma	 nova	 jornalista	 assumiu	 o	 comando	 da	

premiação,	 e	 se	 posicionou	 claramente	 preocupada	 com	 o	 resultado	 quantitativo.	 Nesse	

mesmo	ano,	obtém-se	um	aumento	de	40%	no	número	de	inscritos	(passa	para	140).	Ainda	

baixo	para	os	desígnios	da	equipe,	esse	resultado	pode	ser	um	 indicativo,	contudo,	de	uma	

potencial	reversão	na	tendência	de	queda	a	ser	observada	nos	próximos	anos.				

Tabela	12:	inscrições	da	primeira	fase	
Ano	 Inscritos	
2005	 125	
2006	 153	
2007	 350	
2008	 345	
2009	 271	
2010	 266	
2011	 272	

2012	
333	

247	PES	 86	PESF	

2013	
222	

105	PES	 117	PESF	

2014	
100	

51	PES	 49	PESF	

2015	
140	

74	PES	 66	PESF	
Nota:	elaborado	pelo	autor	a	partir	de	resultados	divulgados	pela	Folha	

	
Vale	 notar,	 que	 no	 ano	 em	 que	 o	 Prêmio	 Empreendedor	 Social	 de	 Futuro	 é	 remodelado,	

passando	a	enfocar	 jovens	de	18	a	35	anos,	pela	primeira	 vez	desde	2009,	 seu	número	de	

candidatos	 superou	 o	 do	 Prêmio	 original	 (com	 12	 inscritos	 a	 mais),	 em	 resposta	 direta	 à	

mudança.	Ainda	que	nos	anos	posteriores,	em	decorrência	das	mudanças	internas	no	jornal,	as	

inscrições	tenham	sido	menores,	acredita-se	que	haja	uma	tendência	de,	no	médio	prazo,	o	

prêmio	para	as	novas	gerações	empreendedoras	suplantar	em	definitivo	o	concurso	realizado	

em	parceria	com	a	Fundação	Schwab,	inclusive	fomentando	a	pipeline	para	ele.		



	
	
	
	
160	
	

Quando	 se	 comparam	 as	 bases	 anuais	 de	 inscritos,	 é	 possível	 notar	 algumas	 tendências	

descritas	 a	 seguir.	 Entretanto,	 a	 variabilidade	 das	 bases,	 decorrente	 de	 mudanças	 nos	

formulários	ao	longo	dos	anos	e	de	falhas	tecnológicas	recorrentes	na	plataforma	da	Schwab,	

além	da	perda	de	uma	série	de	 registros,	notadamente	dos	primeiros	anos	de	 sua	história,	

inviabiliza	 uma	 análise	 comparativa	 mais	 aprofundada,	 para	 a	 qual	 seria	 necessária	 uma	

investigação	detalhada	de	cada	inscrição	efetuada.	

De	um	 total	 de	2.577	 inscrições	de	2005	 a	 2011,	 trabalhou-se	 com	uma	amostra	de	2.479	

inscrições	efetivadas	ou	abertas	para	compor	essa	análise	descritiva.	Alguns	fatores	de	restrição	

foram	as	bases	de	2005	e	2011,	incompletas,	e	de	2009,	em	que	não	se	pôde	analisar	apenas	

os	 inscritos	 que	 efetivamente	 submeteram	 o	 formulário,	mesclando-se	 com	 inscrições	 não	

finalizadas	(o	sistema	da	Schwab	permitia	salvar	os	dados	para	submissão	posterior).	

Isto	posto,	os	elementos	passíveis	de	uma	primeira	comparação	histórica	entre	as	bases	são	

sexo,	modelo	organizacional,	diversidade	geográfica	e,	em	alguns	casos,	idade	média	e	tempo	

médio	de	existência	da	organização.		

Em	relação	ao	sexo	dos	candidatos,	em	todas	as	edições	o	número	de	homens	foi	superior	ao	

de	mulheres,	sendo	que	a	média	dos	11	anos	é	de	61%	de	homens	e	39%	de	mulheres,	já	se	

ajustando	os	casos	de	inscrições	que	eram	feitas	em	nome	da	organização,	despersonalizadas.	

Tabela	13:	Comparação	por	sexo	2005-201518	
Ano	 F	 M	
2005	 22	 42%	 30	 58%	
2006	 61	 41%	 89	 59%	
2007	 131	 37%	 217	 62%	
2008	 131	 38%	 214	 62%	
2009	 127	 41%	 183	 59%	
2010	 109	 41%	 157	 59%	
2011	 84	 40%	 52	 60%	
2012	 136	 41%	 197	 59%	
2013	 82	 36%	 144	 64%	
2014	 36	 36%	 63	 64%	
2015	 43	 31%	 97	 69%	
Média	histórica	 38,6%	 		 61,4%	

Nota:	elaborado	pelo	autor	

																																																													
18	Foi	considerado	o	sexo	da	pessoa	inscrita,	que	não	necessariamente	é	o	empreendedor	social	da	iniciativa	
(embora,	na	maior	parte	dos	casos,	seja)	



	
	
	
	

							161	
	

	

Na	média,	esses	candidatos	têm	de	37	a	45	anos,	a	depender	do	ano,	sendo	que	em	2013	e	

2014,	quando	as	bases	do	Empreendedor	Social	e	do	Empreendedor	Social	de	Futuro	foram	

separadas,	verifica-se	a	média	de	idade	do	primeiro	grupo	em	50	anos	(2013)	e	46	(2014)	e	do	

segundo	 em	 30	 (2013)	 e	 29	 (2014)	 anos,	 respectivamente.	 Há,	 assim,	 uma	 tendência	 de	

rejuvenescimento	da	base	de	inscritos	com	a	expansão	do	concurso	voltado	às	novas	gerações	

empreendedoras,	já	verificável	no	ano	de	2014.		

Em	todas	as	edições,	constata-se	a	presença	de	candidatos	das	cinco	regiões	do	país,	sendo	

que	a	representatividade	por	unidade	federativa	está	correlacionada	sobretudo	ao	número	de	

inscrições	 recebidas,	 variando	de	16	Estados	mais	Distrito	 Federal	 em	2014	a	 26	em	2009,	

distribuídas	 em	 58	 municípios	 em	 2006	 e	 161	 em	 2008,	 ano	 de	 maior	 abrangência.	

Historicamente,	Amapá,	Roraima	e	Piauí	têm	menor	presença	entre	os	inscritos.	

No	tocante	ao	tempo	de	existência	das	organizações	inscritas,	até	2012,	a	média	oscilou	entre	

9	e	14	anos,	o	que	denota	uma	maioria	de	entidades	já	consolidadas.	Nota-se	uma	tendência	

de	queda	a	partir	de	2013,	quando	o	Prêmio	de	Futuro	é	reestruturado,	caindo	para	7,8	(2013)	

e	6,6	(2014),	com	a	presença	cada	vez	maior	de	startups	e	organizações	em	estágio	inicial.		

Tabela	14:	Idade	dos	candidatos,	localidade	e	tempo	de	existência	das	organizações	

Ano	
Idade	
(média)	

UF	 Municípios	
Tempo	
médio	da	
org.	(anos)	

200519	 -	 -	 -	 -	
2006	 -	 17	 58	 -	
2007	 45	 23	 125	 10,7	
2008	 -	 24	 161	 -	
2009	 42	 26	 160	 9	
2010	 39	 22	 119	 13,7	
2011	 39	 25	 85	 10	
2012	 40	 25	 151	 10	
2013	 39	 23	 91	 7,8	
2014	 37	 16	 43	 6,6	
2015	 -	 -	 -	 -	

Nota:	elaborado	pelo	autor	
	

																																																													
19	Nos	anos	de	2005	e	2015	não	foi	possível	agregar	os	dados	por	idade,	UF,	municípios	e	tempo	médio;	em	
2006	e	2008,	a	idade	e	o	tempo	médio	não	constavam	da	base	de	inscritos.	Em	todos	os	casos,	tais	dados	
podem	ser	recuperáveis	individualmente	a	partir	dos	formulários	de	inscrição.	
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Quando	se	analisam	os	modelos	organizacionais	dos	inscritos	de	primeira	fase,	uma	série	de	

tratamentos	na	base	faz-se	essencial.	Primeiramente,	em	diversos	casos,	não	se	pôde	precisar	

pelo	formulário	respondido	a	tipologia	organizacional,	tendo	sido	excluídos	da	amostra.		

Das	2.479	inscrições	analisadas,	2.334	restaram	com	os	ajustes.	Quanto	às	taxonomias,	trata-

se	de	uma	classificação	aproximada,	pois	em	certos	anos	o	formulário	não	previa	a	informação	

e	 foi	 necessário	 categorizar	 os	 inscritos	 um	 a	 um;	 em	 outros	 anos,	 as	 tipologias	 não	 eram	

padronizadas	(por	exemplo,	houve	anos	em	que	se	classificou	por	títulos	como	Oscip,	Utilidade	

Púbica	etc.,	e	outros	em	que	simplesmente	havia	a	denominação	ONG).	A	primeira	organização	

dos	dados	trouxe	12	categorias,	que	foram	conglomeradas	nas	cinco	apresentadas	a	seguir:		

Tabela	15:	tipologia	das	inscrições	de	primeira	fase	

Ano	
Inscrições	
oficiais	

Inscrições	
analisadas	

Inscrições	
ajustadas	

Associações,	
fundações	e	
entidades	sem	
fins	lucrativos20	

Organizações	
com	fins	

lucrativos	e	
RSE21		

Cooperativas	
Pessoas	
físicas	

Governo,	
empresas	
mistas	e	
escolas22	

2005	 125	 52	 47	 40	 85%	 5	 11%	 1	 2%	 0	 0%	 1	 2%	

2006	 153	 150	 143	 89	 62%	 25	 17%	 6	 4%	 5	 3%	 18	 13%	

2007	 350	 350	 319	 253	 79%	 32	 10%	 6	 2%	 9	 3%	 18	 6%	

2008	 345	 345	 301	 208	 68%	 45	 15%	 9	 3%	 23	 7%	 22	 7%	

2009	 271	 310	 285	 237	 83%	 24	 8%	 5	 2%	 8	 3%	 11	 4%	

2010	 266	 266	 256	 201	 79%	 28	 11%	 4	 2%	 13	 5%	 10	 4%	

2011	 272	 208	 192	 143	 74%	 34	 18%	 1	 1%	 7	 4%	 5	 3%	

2012	 333	 333	 333	 217	 65%	 79	 24%	 15	 5%	 16	 5%	 5	 2%	

2013	 222	 226	 226	 141	 62%	 84	 37%	 0	 0%	 1	 0%	 0	 0%	

2014	 100	 99	 95	 51	 54%	 42	 44%	 1	 1%	 0	 0%	 0	 0%	

2015	 140	 140	 137	 72	 53%	 60	 44%	 2	 1%	 0	 0%	 2	 1%	

TOTAL	 2577	 2479	 2334	 1652	 69%	 458	 22%	 50	 2%	 82	 3%	 92	 4%	

Nota:	elaborado	pelo	autor	
	
Assim,	nota-se	que,	ao	longo	da	história	do	Prêmio	no	Brasil,	houve	uma	dominância	absoluta	

de	inscritos	de	entidades	sem	fins	lucrativos,	que	perfizeram	quase	70%	do	total.	Na	sequência,	

as	 empresas	 com	 fins	 de	 lucro	 representam	 22%,	 enquanto	 as	 cooperativas	 e	 as	 pessoas	

																																																													
20	Inclui	sindicatos,	clubes	e	outros	formatos	jurídicos	sem	fins	lucrativos	
21	Inclui	empresas	de	todos	os	portes,	negócios	sociais	e	institutos	e	fundações	de	empresas	(optou-se	por	
classificá-los	nesse	grupo	em	razão	da	proximidade	com	as	empresas	registradas,	contudo	tratou-se	de	uma	
minoria	de	casos,	não	totalizando	dez)		
22	Esse	grupo	não	era	elegível,	mas	optou-se	pode	mantê-lo	à	parte	em	razão	da	quantidade	expressiva;	inclui	
universidades	públicas	inscritas	
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físicas23,	outros	dois	formatos	possíveis,	constituem	um	percentual	de	menor	expressividade	–	

2%	e	3%,	respectivamente.	Entidades	ligadas	a	governo	e	universidades,	inelegíveis,	totalizam	

mais	do	que	as	duas	últimas	categorias	individualmente,	com	4%	dos	casos	analisados.	

É	 interessante	 observar,	 para	 além	 dos	 algarismos,	 algumas	 transformações	 que	 eles	

representam,	espelhando	o	movimento	do	empreendedorismo	social	no	Brasil	nesse	período.	

No	 tocante	 às	 organizações	 da	 sociedade	 civil,	 enquadradas	 na	 primeira	 categoria,	 nos	

primeiros	dois	ou	três	anos,	vê-se	uma	quantidade	estridente	de	entidades	religiosas	de	cunho	

filantrópico	e	outras	formas	de	caridade,	sem	o	perfil	empreendedor	buscado	pelo	concurso,	

em	consonância	com	a	teoria	(Aoqui,	Vaz,	et	al.,	2013;	Fischer,	2008;	Naigeborin,	2013).	

Assim,	nesse	período,	lares	assistenciais,	irmandades	e	iniciativas	voluntárias	respondem	por	

parte	expressiva	dos	casos,	corroborando	com	a	afirmação	de	Pamela	Hartigan	em	seu	discurso	

de	que	“alguns	confundem	o	‘empreendimento	social’	com	responsabilidade	social	corporativa	

e	outros	com	as	obras	filantrópicas”	no	Brasil	(P.	Hartigan,	discurso	Fundação	Schwab,	2006).		

Como	 não	 há	 uma	 taxonomia	 precisa	 para	 os	 empreendimentos	 sociais,	 não	 é	 possível	

categorizar	quantas	de	fato	são	organizações	empreendedoras;	contudo,	por	experiência	do	

pesquisador,	 a	 revisão	de	 todas	 as	bases	de	 inscritos	mostra	que	a	maioria	dos	 candidatos	

inscritos	nos	primeiros	anos	não	se	enquadra	efetivamente	nos	critérios	do	Prêmio.		

Esse	 cenário	 vai	 mudando	 aos	 poucos,	 sobretudo	 a	 partir	 de	 2007,	 para	 candidatos	 que	

conseguem	justificar	a	inovação	de	sua	abordagem,	ainda	que	o	modelo	assistencialista	jamais	

deixe	de	constar	da	base	de	inscrições	de	primeira	fase.		

Mais	explícita	ainda	é	a	evolução	das	inscrições	de	organizações	com	fins	lucrativos.	Nos	anos	

iniciais,	 a	maioria	 é	 de	 autônomos,	 intermediários	 e	 consultorias	 diversas,	 ou	 empresas	 de	

micro	e	pequeno	porte,	sem	relação	direta	com	o	campo	dos	negócios	sociais.	Anualmente,	de	

uma	 a	 três	 grandes	 empresas	 ou	multinacionais	 também	 se	 candidatavam,	 ainda	 que	 não	

elegíveis,	na	figura	de	seu	CEO,	casos	de	uma	montadora	automobilística	e	uma	empresa	de	

telecomunicações.	

																																																													
23	As	inscrições	de	pessoas	físicas	deixam	de	ser	aceitas	a	partir	de	2013,	a	partir	de	uma	reflexão	da	equipe	do	
Prêmio	de	que	elas	nunca	se	provaram	competitivas	o	suficiente	dentro	dos	critérios	do	concurso,	gerando	
desperdício	de	energia	tanto	para	o	candidato	quanto	para	a	equipe	avaliadora	
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Novamente,	como	não	há	uma	definição	precisa	de	negócio	social	e	por	não	estar	no	escopo	

deste	estudo,	não	foi	realizada	uma	análise	caso	a	caso	de	quem	se	enquadra	ou	não	nessa	

tipologia	de	empreendedorismo	social.	Entretanto,	por	vivência	empírica,	a	análise	dos	458	

casos	de	organizações	com	fins	lucrativos	mostra	uma	clara	evolução	desse	modelo.		

Assim,	pela	decomposição	da	base	parcial	de	2005,	por	exemplo,	não	 se	encontra	nenhum	

modelo	 mais	 próximo	 do	 de	 negócio	 social,	 que	 equilibra	 lucro	 e	 impacto	 social	 em	 sua	

abordagem.	 Em	 2006,	 2	 dos	 22	 inscritos	 com	 fins	 lucrativos	 já	 poderiam	 ser	 considerados	

negócios	sociais:	a	finalista	Jussara	Matsuda,	da	IME	Clínica	Cidadã,	uma	pioneira	em	clínicas	

populares	de	atendimento	médico	no	país,	e	a	extinta	empresa	de	artesanato	Tekoha.	

Essa	presença	discreta	se	manteve	no	ano	seguinte,	em	que	dois	negócios	promissores	na	visão	

tanto	dos	avaliadores	da	Folha	quanto	da	Fundação	Schwab	foram	desclassificados	em	razão	

de	“evidências	de	caixa-dois”	(Folha	de	S.Paulo,	relatório	interno,	2007).		

Entre	2008	e	2011,	começam	a	se	notar	mais	candidaturas	robustas	nesse	sentido,	algumas	das	

quais	aceleradas	por	organizações	como	Artemisia	ou	apoiadas	por	investidores	como	Sitawi.	

Surgem	exemplos	iniciais	ligados	sobretudo	a	artesanato,	como	a	já	referida	Tekoha,	a	Papel	

de	Gente,	finalista	em	2005,	a	Solidarium,	uma	spin	off	da	Aliança	Empreendedora	(2008),	a	

Ninui	 (não	opera	mais),	 finalista	de	2010,	a	Raízes	Artesanato	(2011),	e	a	Rede	Asta	 (2013).						

Ressalta-se	 que	 tais	 modelos	 operacionais	 corroboram	 a	 teoria	 acerca	 dos	 formatos	

predecessores	 de	 empreendimentos	 sociais:	 comércio	 solidário	 e	 empreendimentos	 sociais	

afirmativos	que	se	desenvolveram	no	pós-guerra	nos	Estados	Unidos	e	na	Europa	(Alter,	2007).	

Também	 se	 verificam	 casos	 de	 inscrições	 registradas	 como	 sem	 fins	 lucrativos	 porém	 na	

fronteira	desse	modelo,	como	a	Solar	Ear,	de	produção	de	aparelhos	auditivos	recarregados	

por	luz	solar	e	feitos	por	surdos.	Do	outro	lado,	em	2008	tem-se	o	primeiro	vencedor	fundador	

de	um	negócio	social	da	história	do	Prêmio,	o	advogado	André	Albuquerque,	da	Terra	Nova.	

Outro	 ponto	 verificável	 é	 a	 interação	 entre	 as	 áreas	 de	 atuação	 dos	 inscritos	 e	 fatores	 de	

contexto	 externo:	 por	 exemplo,	 em	 2010,	 ano	 em	 que	 foi	 aprovada	 a	 Política	 Nacional	 de	

Resíduos	 Sólidos	 no	 Brasil,	 houve	 uma	 quantidade	 expressiva	 de	 inscrições	 relacionadas	 a	

reciclagem,	logística	reversa	e	consultorias	de	resíduos	em	geral.	Essa	tendência	se	manteve	
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aquecida	 nos	 anos	 subsequentes,	 obrigando	 à	 equipe	 de	 avaliação	 a	 refletir	 e	 discutir	

reiteradas	vezes	sobre	como	avaliar	o	impacto	social	direto	desse	tipo	de	trabalho.	

O	grande	salto,	não	obstante,	é	verificado	no	ano	de	2013,	quando	o	Prêmio	Empreendedor	

Social	 de	 Futuro	é	 remodelado	 com	o	 apoio	de	entidades	 como	Artemisia,	Ashoka,	Aliança	

Empreendedora	e	Endeavor	e	pela	primeira	vez	na	história	recebe	mais	 inscrições	do	que	o	

concurso	da	Schwab.	Nesse	e	nos	anos	subsequentes,	os	inscritos	com	fins	lucrativos	já	não	são	

mais	consultorias	e	intermediários	inelegíveis	ao	Prêmio.	A	maioria	passa	a	ser	negócios	sociais	

em	 fase	 inicial	ou	 reconhecidos	no	campo	socioambiental	brasileiro,	que	 receberam	outros	

prêmios	ou	tiveram	fomento	de	Artemisia,	NESsT,	Quintessa	e	venture	capitalists.		

Há	também	clara	tendência	entre	esses	novos	modelos,	muitos	dos	quais	passam	a	representar	

startups	 de	 tecnologia,	 notadamente	 aplicativos	 em	 geral	 (como	 Bliive	 e	 Hand	 Talk),	 e	

plataformas	de	educação	(Geekie)	ou	saúde.	

Por	fim,	por	intermédio	da	análise	de	matérias	publicadas	ao	longo	dos	11	primeiros	anos	do	

Prêmio	e	de	dois	estudos	mais	detalhados	do	universo	de	inscritos,	realizados	em	2007	e	em	

2012,	é	possível	obter	algumas	qualificações	adicionais	esporádicas	dessas	bases.		

Em	2005,	entre	os	 inscritos,	dominaram	os	candidatos	da	região	Sudeste:	81%,	seguidos	de	

Nordeste	 (10%),	 Centro-Oeste	 (6%),	 Sul	 (2%)	 e	Norte	 (1%),	 com	apenas	 um	 inscrito,	 o	 que	

explicitou	desde	o	início	o	desafio	de	penetrar	em	regiões	com	menor	alcance	do	Grupo	Folha.	

No	ano	seguinte,	67%	atuavam	com	educação,	50%	em	saúde,	42%	na	área	ambiental,	35%	

com	 geração	 de	 renda	 e	 31%	 incidiam	 nas	 condições	 de	 trabalho	 e	 emprego	 (era	 possível	

escolher	 mais	 de	 uma	 opção).	 De	 2006	 a	 2013,	 o	 Brasil	 se	 tornou	 recordista	 mundial	 de	

inscrições	no	âmbito	da	Fundação	Schwab,	à	frente	de	China,	Índia	e	Estados	Unidos.	

A	terceira	edição,	em	2007,	apresentou	informações	mais	detalhadas	acerca	de	seus	inscritos.	

Soube-se,	 por	 exemplo,	 que	 as	 áreas	 de	 educação	 (71%),	 saúde	 (42%),	 ambiente	 (42%)	 e	

geração	 de	 renda	 	 (24%)	 seguiram	 à	 frente	 entre	 as	 mais	 mencionadas,	 ao	 passo	 que	

alimentação	(2%),	direitos	humanos	(4%)	e	microcrédito	(5%)	foram	as	áreas	de	menor	índice	

de	atuação	entre	os	candidatos.	O	Estado	de	São	Paulo	sozinho	respondeu	por	quase	metade	
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dos	respondentes,	sendo	que	os	municípios	de	maior	adesão	foram,	sem	surpresas,	São	Paulo	

(31%),	Rio	de	Janeiro	(9%),	Belo	Horizonte	(4%),	Salvador	(2,3%),	Recife	(2,3%)	e	Curitiba	(1,7%).	

O	maior	estudo	sobre	a	composição	do	universo	de	inscritos	em	um	ano	foi	realizado	em	2012,	

quando	 foram	 registradas	 458	 inscrições	 no	 formulário	 da	 Fundação	 Schwab,	 sendo	 335	

finalizadas	 e	 127	 não	 concluídas,	 um	 aproveitamento	 real	 de	 73%	 (ponteAponte,	 Relatório	

sobre	a	Primeira	Fase,	2012).	Do	total,	74%	foram	para	o	Empreendedor	Social.	

No	que	tange	às	cidades,	o	Estado	de	São	Paulo	tem	o	maior	número	de	cidades	de	origem	das	

inscrições	nesse	ano:	37.	Na	sequência	estão	Minas	Gerais	(21),	Paraná	(17),	Bahia	(10),	Pará	

(7),	Rio	Grande	do	Sul	(6)	e	Ceará	(6),	conforme	pode	ser	visualizado	na	Figura	7.	

Consequentemente,	é	a	 região	Sudeste	que	concentra	o	maior	número	de	cidades	 inscritas	

nesse	ano	(66),	seguida	por	Sul	(28),	Nordeste	(27),	Norte	(20)	e	Centro	Oeste	(10)	e	Distrito	

Federal	 (1).	 Fora	 desse	 perímetro,	 foram	 registradas	 duas	 candidaturas	 –	 não	 válidas,	 do	

México.	Vê-se,	assim,	uma	evolução	clara	no	sentido	da	propagação	do	Prêmio	na	região	Norte,	

que	recebera	apenas	um	inscrito	em	sua	primeira	edição.	

Figura	7.	Comparativo	de	inscrições	por	cidades	e	Estado		

	

Nota:	extraído	de	Relatório	sobre	a	Primeira	Fase	(ponteAponte,	2012)	
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Nesse	 ano,	 a	 organização	 do	 prêmio	 já	 notava	 um	 crescimento	 dos	 negócios	 sociais,	 que	

“ganharam	corpo	e	despontam	em	segundo	lugar,	com	24%	(78)”	dos	inscritos.	

Por	fim,	sobre	a	origem	dos	inscritos,	o	estudo	aponta	que	49	declararam	que	souberam	do	

prêmio	pela	internet,	45	por	e-mail,	40	pela	ponteAponte,	25	pela	Folha,	20	por	indicação	de	

amigos,	19	pelo	site	da	Folha,	12	pelo	site	do	UOL	e	11	por	indicação.	“Ainda	em	uma	análise	

preliminar,	esses	números	indicam	a	relevância	do	trabalho	ativo	na	captação	de	candidatos	e	

do	papel	dos	parceiros	na	divulgação	para	o	público-alvo	da	premiação”,	conclui	o	relatório.		

Os	parceiros	do	Prêmio	foram	os	mais	eficazes	ao	dar	retorno	de	mídia,	com	23%.	Na	sequência	

estão	os	veículos	do	Grupo	Folha	 (18%),	 internet	 (15%),	e-mails	 (14%),	outras	 fontes	 (12%),	

combinação	de	fontes	(6%),	amigos	(6%),	redes	sociais	(4%)	e	Rede	Folha	(2%).	“Vale	ressaltar	

o	baixo	retorno	dos	anúncios	nesse	ano	(menos	de	1%),	que	pode	estar	relacionado	à	qualidade	

da	 campanha	 realizada.	 No	 entanto,	 sabe-se	 que	 são	 essenciais	 para	 a	 captação	 de	

patrocinadores	para	o	concurso”	(ponteAponte,	Relatório	sobre	a	Primeira	Fase,	2012).	

	
5.3.2	E	o	Empreendedor	Social	vai	para...	

Em	11	edições	até	a	conclusão	desta	pesquisa,	o	Prêmio	Empreendedor	Social	elegeu	98	líderes	

socioambientais	 de	 84	 organizações	 com	 incidência	 em	 áreas	 diversas	 –	 educação,	 saúde,	

ambiente,	infância,	moradia,	geração	de	emprego	e	renda,	desenvolvimento	local	e	inclusão,	

entre	outras	–	entre	 finalistas	e	 vencedores	do	galardão.	 São	 candidatos	que	passaram,	 ao	

longo	de	ao	menos	oito	meses,	por	quatro	exigentes	fases	de	seleção	–	filtro	do	formulário	de	

primeira	fase,	análise	de	documentos	da	segunda	fase,	visita	de	campo	e	avaliação	final	do	júri.	

Desse	conjunto,	é	possível	distinguir	dois	grandes	grupos:	o	dos	que	fizeram	parte	do	concurso	

realizado	em	parceria	com	a	Fundação	Schwab	–	66	no	total,	subdivididos	em	53	finalistas	e	13	

vencedores	–	e	o	dos	participantes	do	Empreendedor	Social	de	Futuro,	lançado	em	2009:	19	

finalistas	e	13	vencedores,	totalizando	32	empreendedores	sociais	reconhecidos	publicamente.	

Uma	vez	que	esse	grupo	representa	a	melhor	proxy	da	efetivação	do	arquétipo	buscado	pelas	

realizadoras	do	concurso,	procurou-se	nesta	pesquisa,	de	maneira	exploratória,	estudá-lo	mais	

profundamente,	dentro	de	cada	uma	das	subdivisões,	com	base	em	planilhas	internas,	releitura	

dos	cadernos	especiais	com	perfis	dos	98	empreendedores	sociais,	exame	dos	relatórios	de	
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avaliação	e	vivência	empírica	do	pesquisador	em	relação	ao	objeto	de	pesquisa,	no	papel	de	

avaliador	e,	posteriormente,	pelo	acompanhamento	longitudinal	de	suas	iniciativas.	

	
5.3.2.1	Prêmio	Empreendedor	Social:	finalistas	

O	 maior	 e	 mais	 diversificado	 grupo	 de	 empreendedores	 sociais	 no	 panteão	 do	 concurso	

compõe	os	53	finalistas	(excluem-se	os	vencedores)	das	11	edições	do	Prêmio	da	Folha	e	da	

Fundação	Schwab	de	2005	a	201524.	Uma	análise	desse	grupo	aponta	para	um	equilíbrio	entre	

mulheres	e	homens	–	é	o	único	dos	quatro	subgrupos	analisados	em	que	o	número	de	mulheres	

suplanta	o	de	homens,	apesar	do	equilíbrio:	27	(51%)	contra	26	(49%),	respectivamente.	

Em	média,	esses	líderes	tinham	46	anos	à	época	em	que	foram	selecionados.	A	amplitude	de	

idades,	 entretanto,	 é	 alta:	 o	 mais	 jovem	 finalista	 avaliado	 foi	 o	 técnico	 em	 agropecuária	

Mauricio	Ruiz	Castello	Branco,	do	Instituto	Terra	(RJ),	com	25	anos	em	2007.	Na	outra	ponta,	a	

educadora	Regina	Guarita,	da	Arte	Despertar	(SP),	quando	avaliada	em	2013,	tinha	67	anos.	

Ao	 todo,	 esses	 empreendedores	 sociais	 apresentavam	 34	 diferentes	 formações,	 sendo	

psicologia	 a	 campeã	 (cinco	 casos),	 seguida	 de	 história	 (quatro),	 medicina,	 administração	 e	

arquitetura	(três,	cada	uma)	e	agronomia	(dois).	Dos	53,	a	maioria	(49)	possuía	nível	superior	

ou	acima	quando	da	publicação	do	caderno	especial;	os	outros	quatro	tinham	nível	médio	ou	

técnico	 (2)	 e	 fundamental	 (2).	 Menino	 pobre,	 que	 diz	 “mal	 ter	 terminado	 o	 ensino	

fundamental”,	José	Júnior,	finalista	com	o	AfroReggae	(RJ)	em	2010,	ao	lado	de	Sonia	Maria	da	

Silva,	da	cooperativa	brasiliense	de	reciclagem	100	Dimensão	(DF),	finalista	na	primeira	edição	

do	Prêmio,	 contrastam,	assim,	 com	casos	 como	o	da	 filóloga	e	 linguista	Yvonne	Bezerra	de	

Mello,	 fundadora	 do	 Projeto	 Uerê	 (RJ)	 e	 finalista	 de	 2008,	 que	 tem	 dois	 doutorados	

internacionais,	 além	de	pós-doutores	 como	o	 engenheiro	 agrônomo	 Luis	 Fernando	Guedes	

Pinto,	do	Imaflora	(SP),	que	chegou	à	fase	final	em	2012.	

Em	termos	de	distribuição	geográfica,	as	organizações	dos	finalistas	do	Prêmio	Empreendedor	

Social	tinham	sede	em	24	municípios,	havendo	certa	concentração	na	capital	paulista	(19	dos	

53	finalistas),	seguida	de	Rio	de	Janeiro	(oito)	e	Fortaleza	(três).	Essas	organizações	estavam	

																																																													
24	Durante	a	finalização	desta	dissertação,	os	finalistas	da	12a	edição	foram	anunciados;	entretanto,	não	foram	
contemplados	pois	o	recorte	de	pesquisa	previa	a	análise	de	todas	as	edições	finalizadas	na	história	do	Prêmio,	
11	no	total		



	
	
	
	

							169	
	

	

distribuídas	em	13	Estados	mais	o	Distrito	Federal,	nas	cinco	regiões	do	país.	No	conjunto,	a	

atuação	desses	líderes	sociais	é	de	caráter	nacional,	abrangendo	todas	as	unidades	federativas.		

No	ano	em	que	foram	laureadas,	tais	organizações	tinham,	em	média,	11	anos	de	existência.	

Quando	da	avaliação,	5	delas	declararam	ter	apenas	três	anos	(Agência	Mandalla	–	PB,	Aliança	

Empreendedora	 –	 PR,	 Centro	 Regional	 Integrado	 de	 Desenvolvimento	 Sustentável	 –	 MG,	

Instituto	Criar	–	SP	e	Instituto	de	Medicina	Especializada	-	Clínica	Cidadã	–	MG).	A	entidade	mais	

antiga,	nesse	caso,	era	a	Fundação	Pró-Rim	(SC),	com	27	anos	de	existência	em	2014.		

Em	relação	ao	tempo	de	atuação	total	até	em	2016,	a	média	de	anos	sobe	para	19	–	ou	seja,	

os	finalistas	hoje	representam	entidades	já	consolidadas	em	quase	duas	décadas	de	atuação.	

As	mais	novas	são	Asta	(RJ),	Banco	de	Alimentos	(SP)	e	Redes	da	Maré	(RJ),	 todas	fundadas	

oficialmente	em	2007,	ao	passo	que	Aappe	(AL),	Coopa-Roca	(RJ)	e	Pró-Rim	(SC)	apresentam	

29	anos,	com	fundação	em	1987,	ou	seja,	são	organizações	pioneiras	ao	empreender	no	campo	

social,	anteriores	ao	boom	registrado	na	década	de	1990,	notadamente	após	a	Eco-92,	no	Rio.	

Já	quando	se	tenta	categorizá-las	em	relação	às	áreas	de	atuação,	entra-se	em	um	terreno	mais	

pantanoso.	Isso	decorre	do	fato	de	que	a	maioria	declara	atuar	em	múltiplas	causas	–	e	casos	

como	educação	e	geração	de	renda	tendem	a	aparecer	na	maioria	dos	finalistas.	Para	obter	um	

panorama	 geral,	 contudo,	 lançou-se	 mão	 de	 uma	 classificação	 interna	 livre	 realizada	 pela	

equipe	do	Prêmio,	a	qual	definia,	após	a	visita	de	avaliação,	a	principal	área	de	atuação	do	

empreendedor	social,	por	percepção,	sem	uma	preocupação	restrita	em	termos	de	taxonomia.		

Destarte,	educação	e	cultura	despontam	como	as	causas	campeãs	de	incidência	entre	os	53	

líderes,	com	nove	representantes	em	cada	uma;	na	sequência,	vêm	saúde	(oito)	e	ambiente	

(seis),	 seguidas	 de	 agricultura	 e	 cooperativismo	 (três,	 cada	 uma);	 desenvolvimento	 local,	

esporte,	infância	e	juventude,	inclusão	de	pessoas	com	deficiência	e	questão	indígena	(dois);	e	

direitos	 humanos,	 empreendedorismo,	 finanças	 inclusivas,	 geração	 de	 renda	 e	 violência	

doméstica	(um	representante	para	cada	causa).	

Um	recorte	de	análise	 interessante	para	esse	grupo	se	dá	em	relação	a	sua	classificação	no	

tocante	aos	três	modelos	organizacionais	predefinidos	pela	Fundação	Schwab:	alavancada	sem	

fins	lucrativos,	híbrida	sem	fins	lucrativos	e	empresa	ou	negócio	social.	Entre	os	finalistas,	nota-

se	 clara	 dominância	 das	 organizações	 da	 sociedade	 civil	 que	 dependem	 de	 financiamento	
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externo	para	sobreviver	(como	empresas	públicas	e/ou	privadas	e/ou	voluntários),	que	seria	o	

modelo	mais	distante	do	arquétipo	buscado	pela	Schwab	desde	o	início	da	premiação	no	Brasil.	

São	32	 alavancadas	 (60%),	 16	híbridas	 (30%)	 e	 apenas	 5	 empresas	 sociais	 (10%),	 das	 quais	

quatro	 são	 cooperativas	 (100	 Dimensão	 -	 Cooperativa	 de	 Coleta	 Seletiva	 e	 Reciclagem	 de	

Resíduos	Sólidos	–	DF,	Coopa-Roca	–	RJ,	Coorimbatá	–	MT	e	Sicoob	Saromcredi	–	MG)	e	apenas	

uma	pode	ser	considerada	efetivamente	um	negócio	social	com	fins	lucrativos	–	o	Instituto	de	

Medicina	Especializada	(IME)	-	Clínica	Cidadã,	de	Uberlândia	(MG).	

Dentre	as	organizações	de	modelo	híbrido	constam	narrativas	variadas.	Por	exemplo,	a	Asta	

(RJ),	 que	 trabalha	 na	 confecção	 e	 comercialização	 de	 artesanato	 elaborado	 por	 grupos	

produtivos	 (em	geral,	 de	mulheres	nas	 favelas	do	Rio),	 optou	por	 ter	duas	modalidades	de	

pessoa	 jurídica	 (uma	 associação,	 que	 trabalha	 diretamente	 com	 os	 grupos	 e	 recebe	

financiamentos	diversos,	e	uma	empresa	limitada,	que	comercializa	os	bens).		

A	Aappe,	de	Maceió	(AL),	recebe	verba	governamental	do	SUS	(Sistema	Único	de	Saúde)	para	

atender	crianças	com	múltiplas	deficiências	em	suas	clínicas,	mas	também	criou	um	instituto	

para	capacitar	profissionais	em	 tradução	para	Libras	 (Língua	Brasileira	de	Sinais)	e	agora	 se	

prepara	 para	 lançar	 uma	 clínica	médica	 popular	 com	 foco	 na	 primeira	 infância.	 Da	mesma	

forma,	 o	 Instituto	 Esporte	 &	 Educação	 (IEE),	 da	 ex-atleta	 de	 vôlei	 Ana	 Moser,	 inaugurou	

recentemente	uma	academia	de	condicionamento	físico	no	bairro	do	Morumbi,	em	São	Paulo.	

Outros	modelos	híbridos	são	de	prestação	de	serviços	por	sua	especialidade	técnica,	como	é	o	

caso	do	Imaflora,	maior	entidade	sem	fins	lucrativos	de	certificação	socioambiental	do	país,	e	

o	 Ecocentro	 Ipec,	 que	 oferece	 cursos,	 treinamentos	 e	 consultorias	 em	 permacultura	 (por	

exemplo,	para	a	construção	de	condomínios	 residenciais	ecoeficientes).	 Já	a	Arte	Despertar	

vem	nos	últimos	anos	realizando	um	curioso	movimento:	de	entidade	alavancada	para	híbrida	

no	 formato	 de	 negócio	 social,	 em	 que	 oferece	 treinamentos	 de	 profissionais	 de	 saúde	 em	

hospitais	(Rodrigues,	Aoqui,	Siqueira,	&	Fischer,	2016).	

Além	da	ampla	variedade	de	modelos	operacionais,	o	grupo	de	finalistas	do	Prêmio	apresenta	

riqueza	de	diversidade	em	termos	de	origens	históricas	e	alinhamentos	a	correntes	ideológicas,	

corroborando	com	a	teoria.	Por	conseguinte,	a	análise	de	suas	trajetórias	espelha,	em	grande	

parte,	a	história	do	movimento	do	empreendedorismo	social	no	Brasil	–	e	no	mundo.	
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Entre	as	53	organizações	 finalistas,	 encontram-se	desdobramentos	de	modelos	precursores	

dos	empreendimentos	 sociais	 realçados	pela	 teoria	 (Alter,	2007).	O	 já	mencionado	caso	do	

movimento	do	cooperativismo	destaca-se	ao	ser	representado	por	quatro	desses	finalistas:	o	

agrônomo	 João	Carlos	 Leite	 (selecionado	em	2005)	 trabalha	 a	 inclusão	 financeira	 e	 crédito	

agrícola	na	cooperativa	Sicoob	Saromcredi,	em	São	Roque	de	Minas	(MG);	Sonia	Maria	da	Silva,	

também	finalista	de	2005,	lidera	a	100	Dimensão,	de	coleta	seletiva	e	reciclagem	de	resíduos	

sólidos;	 a	 socióloga	 Maria	 Teresa	 Leal,	 de	 forma	 pioneira	 unindo	 cooperativismo	 e	

empreendedorismo	social	no	país,	cria	em	1987	a	Coopa-Roca,	no	morro	da	Rocinha,	no	Rio,	

trabalho	descontinuado	nos	últimos	anos;	e	o	último	exemplo	desse	modelo	a	ser	selecionado,	

Nicolau	 Priante	 Filho	 (2009),	 desenvolve	 uma	 estrutura	 de	 cooperativa	 de	 produção	 de	

alimentos	fortemente	ligada	à	Universidade	Federal	de	Mato	Grosso.	

Já	no	gênero	de	empreendimentos	sociais	afirmativos,	surgido	nos	anos	1960	e	70	na	Europa	

e	nos	Estados	Unidos,	tem-se	a	Associação	Papel	de	Gente,	liderado	pela	psicóloga	Eliana	Tiezzi	

do	Nascimento	(também	da	primeira	edição	do	concurso).	Considerada	altamente	inovadora	

na	avaliação	da	então	diretora	da	Fundação	Schwab,	Pamela	Hartigan	(C.	Aoqui,	comunicação	

pessoal,	2005),	a	organização	empregava	pessoas	diagnosticadas	com	transtornos	psíquicos,	

como	neurose	grave	e	psicose,	para	a	confecção	de	produtos	com	papel	reciclado.	

Do	comércio	justo,	a	principal	representante	é	a	advogada	Alice	Freitas	(2013),	cujo	modelo	

híbrido	da	Asta	trabalha	a	redistribuição	acordada	das	vendas	para	a	cadeia	de	produção,	numa	

razão	50%	para	produtores	e	50%	para	administrativo,	que	cuida	da	pesquisa,	desenvolvimento	

e	design	dos	itens,	dos	canais	de	vendas	(catálogo,	site,	loja	e	B2B)	e	da	compra	antecipada	dos	

produtos	sem	consignação,	assumindo	o	risco	da	demanda	e	a	gestão	do	estoque.		

Ainda	 entre	 os	 modelos	 predecessores	 dos	 empreendimentos	 sociais,	 destaca-se	 o	 Banco	

Palmas,	 nos	 moldes	 das	 CDIs	 (instituições	 de	 desenvolvimento	 comunitário),	 muito	 fortes	

sobretudo	nos	Estados	Unidos	a	partir	dos	anos	1970,	com	o	ShoreBank	(1973).	Criado	pelo	

teólogo	pernambucano	João	Joaquim	de	Melo	Neto	Segundo	(2008),	o	 Instituto	Palmas	é	o	

principal	gestor	de	bancos	comunitários	no	Brasil,	que	estimulam	a	geração	de	trabalho	e	o	

desenvolvimento	 econômico	 de	 comunidades	 de	 baixa	 renda.	 No	 caso	 do	 Palmas	 e	 seu	

Conjunto	 Palmeira,	 na	 periferia	 de	 Fortaleza	 (CE),	 há	 também	 uma	 forte	 ligação	 com	 os	

movimentos	 sociais	 de	 base	 das	 décadas	 de	 1960	 a	 1980	 no	 país	 (Cardoso,	 1987,	 2008).											
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Líder	 comunitário,	 Joaquim	 chegou	 ao	 bairro	 em	 1984	 e	 apoiou	 seu	 processo	 na	 luta	 por	

conquistas	sociais,	como	saneamento	básico,	antes	de	criar	o	Banco	Palmas,	em	1998.	

Diversos	outros	finalistas	também	mostram	suas	raízes	alinhadas	aos	movimentos	sociais,	dos	

quais	muitas	 das	OSCs	 brasileiras	 emergiram.	 São	 os	 casos	 da	 enfermeira	 Berenice	 Kikuchi	

(2006),	 da	 Aafesp	 (Associação	 de	 Anemia	 Falciforme	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo),	 ligada	 com	

questões	raciais	e	o	movimento	negro	da	zona	leste	de	São	Paulo;	a	pedagoga	Dagmar	Garroux,	

a	Tia	Dag,	com	sua	Casa	do	Zezinho,	participante	de	movimentos	sociais	no	Capão	Redondo,	

em	São	Paulo;	e	a	doutora	em	segurança	pública	Eliana	Sousa	Silva	(2015),	da	Redes	da	Maré	

(RJ),	 que	 aos	 22	 anos	 tornou-se	 a	 primeira	 mulher	 eleita	 a	 presidir	 uma	 associação	 de	

moradores	 no	 Rio	 de	 Janeiro,	 em	 1984,	 onde	 liderou	 movimentos	 contestatórios	 para	

conseguir	energia	elétrica,	coleta	de	lixo	e	rede	de	água	e	esgoto	na	Maré.	

Outros	empreendedores	sociais	que	metaforizam	a	história	do	campo	social	no	Brasil	 são	a	

socióloga	 Elisabeth	 Vargas	 (2005),	 fundadora	 da	 UniSol,	 desdobramento	 do	 Comunidade	

Solidária,	perseguida	e	exilada	política	durante	a	ditadura	militar;	Sueli	de	Lima	(2010),	da	Casa	

da	 Arte	 de	 Educar,	 no	 morro	 da	 Mangueira,	 no	 Rio,	 criada	 sob	 inspiração	 de	 educadoras	

populares	das	favelas	cariocas	nos	anos	1980	e	com	declarado	alinhamento	com	o	Partido	dos	

Trabalhadores;	e	o	economista	José	Dias	Campos	(2011),	do	Cepfs	(Centro	de	Educação	Popular	

e	 Formação	 Social),	 cujo	 “s”	do	 acrograma,	 ao	 surgir	 em	1989	em	Teixeira	 (PB),	 significava	

“sindical”,	fruto	de	um	período	de	forte	movimentação	pela	redemocratização	do	país.	Zé	Dias,	

como	é	conhecido,	tem	toda	a	sua	trajetória	ativista	atrelada	ao	movimento	das	Comunidades	

Eclesiais	de	Base,	com	atuação	no	sertão	nos	anos	1970	e	1980	(Paula,	2005;	Salamon,	1998).	

Na	 outra	 extremidade	 dessa	 linha	 do	 tempo	 do	 movimento	 do	 empreendedorismo	 social	

brasileiro,	estão	ainda	novas	gerações	empreendedoras	que,	no	caso	dos	finalistas	do	Prêmio	

da	 Folha	 e	 da	 Schwab,	 podem	 ser	 simbolizadas	 pelo	 então	 técnico	 agrícola	 Maurício	 Ruiz	

Castello	Branco	(2007),	do	Instituto	Terra,	e	o	administrador	Rodrigo	de	Méllo	Brito,	fundador	

da	Aliança	Empreendedora,	os	quais,	à	época	em	que	foram	nominados	ao	concurso,	tinham	

apenas	25	e	26	anos	respectivamente.	
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5.3.2.2	Prêmio	Empreendedor	Social:	vencedores	

Ao	 longo	 de	 11	 edições	 do	 Prêmio	 Empreendedor	 Social,	 foram	 eleitos	 13	 líderes	

socioambientais	que	representam,	na	visão	dos	jurados,	os	candidatos	que	mais	se	destacaram	

dentro	dos	 cinco	critérios	estabelecidos	pela	Fundação	Schwab	 (inovação,	 sustentabilidade,	

impacto	 social	 direto,	 alcance	 e	 abrangência	 e	 efeito	 multiplicador)	 e	 dos	 dois	 da	 Folha	

(impacto	 em	 políticas	 públicas	 e	 perfil	 do	 candidato)	 a	 partir	 de	 2011.	 Ou	 seja,	 seriam	 os	

exemplos	 mais	 aproximados	 do	 arquétipo	 de	 empreendedor	 social	 buscado	 pelas	

organizações,	 dentro	 de	 seu	 mutante	 conceito	 que	 muitas	 vezes	 espelha	 as	 próprias	

indefinições	de	um	campo	incipiente	e	em	construção.	

Tabela	16.	Vencedores	do	Prêmio	Empreendedor	Social	

Ano	
Empreendedor	
social	

Idade	
(ao	ser	
eleito)	

Profissão	 Organização	 Áreas	de	atuação	 Cidade	 Estado	
Ano	de	
fundação	

2005	
Eugênio	
Scannavino	
Neto	

46	 Médico	
Saúde	e	
Alegria	

Saúde,	
desenvolvimento	
comunitário,	
educação,	
ambiente	

Santarém	 PA	 1985	

2006	 Fabio	Bibancos	
da	Rosa	

43	 Dentista	 Turma	do	
Bem	

Saúde,	
voluntariado	

São	Paulo	 SP	 2002	

2007	 Tião	Rocha	 59	 Educador	 CPCD	

Educação,	cultura,	
desenvolvimento	
comunitário,	
empregabilidade	

Curvelo	 MG	 1984	

2008	
André	
Albuquerque	 42	 Advogado	 Terra	Nova	

Moradia,	
urbanismo	 Curitiba	 PR	 2001	

2009	 Suzana	Padua	 58	 Designer	 Ipê	
Ambiente,	
educação	

Nazaré	
Paulista	 SP	 1992	

2009	 Claudio	Padua	 61	 Biólogo		 Ipê	 Ambiente,	
educação	

Nazaré	
Paulista	

SP	 1992	

2010	 Roberto	Kikawa	 40	 Médico	 Ebenézer	 Saúde	 São	Paulo	 SP	 2008	

2011	 Gisela	Solymos	 46	 Psicóloga	 Cren	
Saúde,	educação,	
nutrição	 São	Paulo	 SP	 1992	

2012	 Cybele	Oliveira	 45	 Pedagoga	 Instituto	
Chapada	

Educação,	políticas	
públicas	

Vale	do	
Capão	 BA	 2005	

2013	 Merula	Steagall	 47	 Administrador	 Abrale	 Saúde	 São	Paulo	 SP	 2002	

2014	 Claudio	Sassaki	 40	 Arquiteto	 Geekie	 Educação,	
tecnologia	

São	Paulo	 SP	 2011	

2014	 Eduardo	Bontempo	 30	 Administrador	 Geekie	 Educação,	
tecnologia	 São	Paulo	 SP	 2011	

2015	 Sergio	Andrade	 38	 Cientista	
político	

Agenda	
Pública	

Políticas	públicas,	
cidadania	

São	Paulo	 SP	 2009	

Nota.	Elaborado	pelo	autor	
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Dos	13	laureados	para	compor	a	Rede	de	Empreendedores	Sociais	de	Destaque	da	Fundação	

Schwab,	apenas	4	(31%)	são	mulheres,	sendo	que	a	primeira	mulher,	Suzana	Padua	(Instituto	

de	Pesquisas	Ecológicas	[Ipê]	-	SP),	foi	eleita	apenas	na	quinta	edição,	em	2009,	juntamente	

com	seu	marido,	o	doutor	em	biologia	da	conservação	Claudio	Padua.		

Apesar	de	a	média	de	idade	entre	eles	ser	alta	–	46	anos	–,	o	que	denota	a	exigência	de	um	

nível	de	experiência	alto	para	serem	eleitos,	a	faixa	de	idade	vai	de	30	anos,	no	caso	do	mais	

jovem	 vencedor,	 Eduardo	 Bontempo	 (2014),	 da	 Geekie	 (SP),	 a	 61	 anos	 (Claudio	 Padua).	

Atualmente,	Eduardo	tem	32	anos,	e	Claudio,	68	–	mesma	idade	de	Tião	Rocha,	do	CPCD	(MG).		

Entre	eles,	ressalta-se	o	alto	nível	acadêmico	–	todos	possuem	no	mínimo	nível	superior,	sendo	

quatro	 doutores,	 dois	 mestres,	 dois	 com	MBA	 e	 dois	 mestrandos	 à	 época	 em	 que	 foram	

avaliados	–	e	uma	diversidade	de	formações:	de	arquiteto	a	dentista	e	cientista	político.	

Nos	respectivos	anos	em	que	receberam	o	galardão	da	Folha	e	da	Schwab,	suas	organizações	

tinham	em	média	11	anos	de	atuação,	com	sedes	em	cinco	Estados	(BA,	MG,	PA,	PR	e	SP)	e	alta	

concentração	em	território	paulista,	caso	de	7	das	11	no	total	–	considerando	que	houve	duas	

duplas	–,	sendo	seis	na	cidade	de	São	Paulo.	Apesar	da	centralização	geográfica,	só	não	houve	

vencedor	da	região	Centro-Oeste.	Hoje,	em	média,	essas	entidades	têm	16	anos	de	existência.	

Também	 há	 relativa	 concentração	 em	 relação	 às	 áreas	 principais	 de	 atuação	 dos	 eleitos:										

69%	deles	(ou	73%	das	organizações)	incidem	primariamente	sobre	as	causas	de	saúde	(cinco	

vencedores)	 e	 educação	 (três),	 o	 que,	 de	 certa	 forma,	 espelha	 um	 contexto	 externo	 de	

financiamento	e	priorização	dessas	áreas	(Censo	Gife,	2012).	Os	demais	temas	trabalhados	são	

ambiente,	moradia	e	políticas	públicas.	

Em	relação	ao	perfil	motivador,	alinhamentos	ideológicos	e	origens	desses	empreendedores	e	

suas	organizações,	nota-se	uma	variedade	de	posicionamentos.	Dois	deles,	Tião	Rocha	(2007),	

do	 CPCD	 (MG),	 e	 Eugenio	 Scannavino	Netto	 (2005),	 do	 Saúde	 e	Alegria	 (PA),	 por	 exemplo,	

podem	 ser	 considerados	 integrantes	 do	 grupo	 pioneiro	 entre	 os	 empreendedores	 sociais	

brasileiros,	tendo	fundado	as	duas	organizações	mais	antigas	de	todo	o	rol	de	selecionados	na	

história	 do	Prêmio:	 em	1984	e	 1985,	 ou	 seja,	 atualmente	 com	32	e	 31	 anos	de	 existência,	

respectivamente.	 Tião	 vem	 de	 um	movimento	 contestatório	 da	 educação	 tradicional	 e	 da	

educação	popular	dos	anos	1970	(Paula,	2005),	e	Eugênio,	do	ativismo	estudantil.		
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Já	o	casal	Claudio	e	Suzana	Padua	vivenciaram	os	desdobramentos	do	movimento	ecológico	e	

ambientalista	 e	 fundaram	 sua	 organização	 no	 mesmo	 ano	 da	 Eco-1992,	 em	 trajetória	

semelhante	ao	de	outras	organizações	finalistas,	como	Ipam	(DF)	e	Imaflora	(SP).	

Interessante	notar	que	ao	menos	dois	dos	laureados	apresentam	forte	ligação	com	a	religião,	

a	 qual,	 de	 certa	 forma,	 teve	 papel	 relevante	 na	motivação	 para	 suas	 iniciativas.	 O	médico	

Roberto	Kikawa	(2010),	do	Cies	–	Centro	de	Integração	em	Educação	e	Saúde	(SP),	é	integrante	

de	uma	associação	majoritariamente	fundada	por	evangélicos	da	colônia	japonesa	na	capital	

paulista.	 A	 psicóloga	 e	 doutora	 em	 nutrição	 Gisela	 Solymos	 (2011),	 do	 Cren	 –	 Centro	 de	

Recuperação	e	Educação	Nutricional	(SP),	por	sua	vez,	tem	um	longo	histórico	de	atuação	ligada	

à	Igreja	Católica,	no	movimento	eclesial	de	origem	italiana	Comunhão	e	Libertação,	além	de	

forte	ligação	com	a	academia	–	no	caso,	a	Universidade	Federal	de	São	Paulo	(Unifesp).	

Se	uma	parte	dos	vencedores	representa	décadas	do	movimento	do	empreendedorismo	social	

brasileiro,	é	possível	depreender	que	outra	parte,	composta	pelos	últimos	vencedores,	de	2014	

e	2015,	representam	uma	nova	geração	empreendedora,	com	as	duas	organizações	mais	novas	

entre	 os	 eleitos:	 a	 Geekie	 de	 Claudio	 Sassaki	 e	 Eduardo	 Bontempo	 tem	 hoje	 cinco	 anos,	

enquanto	a	Agenda	Pública	(SP)	de	Sergio	Andrade	conta	com	sete	anos	de	atuação.	

É	 difícil,	 entretanto,	 estabelecer	 uma	 tendência	 histórica	 em	 relação	 aos	 modelos	

organizacionais	que	compõem	esse	panteão.	Em	maior	ou	menor	grau,	a	maioria	situa-se	em	

um	contínuo	entre	o	modelo	de	organização	alavancada	sem	fins	 lucrativos,	dependente	de	

financiamentos	externos,	e	híbrida,	com	geração	parcial	de	renda	pela	prestação	de	serviços	

e/ou	venda	de	produtos.	Assim,	Turma	do	Bem	(SP),	Cren	(SP),	Instituto	Chapada	(BA),	Abrale	

(SP)	e	Agenda	Pública	 (SP)	apresentam	um	modelo	majoritariamente	alavancado,	ainda	que	

eventualmente	prestem	serviços.	 Saúde	e	Alegria	 (PA)	e	CPCD	 (MG)	aproximam-se	mais	do	

modelo	híbrido	–	a	organização	liderada	por	Eugênio,	por	exemplo,	criou	a	primeira	unidade	

básica	de	saúde	fluvial	do	Brasil,	o	barco-escola	Abaré,	que	é	integrado	ao	SUS.	

Já	o	 Ipê	 (SP)	e,	 sobretudo,	o	Cies	 (SP)	 são	claramente	organizações	híbridas,	apresentando,	

inclusive,	dupla	personalidade	jurídica:	com	e	sem	fins	lucrativos.	No	caso	do	Cies,	trata-se	de	

um	arranjo	complexo	estabelecido	inicialmente	por	uma	associação	de	membros	evangélicos	

(Ebenézer),	a	qual	criou	ao	lado	de	trabalhos	assistenciais	(por	exemplo,	de	alfabetização)	o	

Projeto	 Cies,	 que	 posteriormente	 tomou	 maior	 proporção	 e	 se	 desvinculou	 oficialmente.	
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Anteriormente	ao	Projeto	Cies,	o	médico	Roberto	Kikawa	criara	a	Fleximedical,	empresa	com	

fins	lucrativos	responsável	pela	tecnologia	das	unidades	móveis	da	saúde	utilizadas	pelo	Cies.	

Hoje	mais	de	90%	da	receita	do	Cies	provém	de	prestação	de	serviços	ao	SUS,	ao	passo	que	a	

Fleximedical	tem	flexibilidade	de	trabalhar	com	injeção	de	capital	de	risco	(Aoqui	et	al.,	2013).	

Como	já	referido,	desde	o	início	do	Prêmio	Empreendedor	Social,	o	paradigma	da	Fundação	

Schwab	tem	sido	alinhado	à	busca	de	empreendimentos	sociais	com	fins	de	lucro,	ainda	que	

reinvestido	socialmente.	Nota-se	clara	intencionalidade	de	encontrar	negócios	sociais	desde	os	

primeiros	 anos,	 uma	 tarefa	 árdua	 em	 um	 setor	 que	 em	 2005	 podia	 ser	 considerado	

embrionário,	a	exceção	de	casos	de	cooperativas.	Em	2007,	dois	negócios	sociais	vão	para	a	

fase	semifinal,	um	que	faz	uso	da	fibra	de	coco	em	escala	industrial	no	Nordeste	e	outro	que	

criou	a	tecnologia	para	as	hoje	onipresentes	academias	de	ginástica	ao	ar	livre.	O	primeiro	foi	

avaliado	pela	então	diretora	da	Schwab,	Pamela	Hartigan,	como	“absolutamente	 fantástico,	

inovador	e	realmente	exemplo	de	empreendedorismo	social”	(C.	Aoqui,	comunicação	pessoal,	

2007).	Ambos,	contudo,	tiveram	de	ser	desclassificados	por	problemas	em	sua	documentação.		

Nem	 sempre,	 dessa	 forma,	 a	 avaliação	da	 Fundação	 Schwab	 coincidiu	 com	a	da	 equipe	da	

Folha.	 Houve,	 por	 exemplo,	 forte	 contestação	 inicial	 sobre	 a	 classificação	 de	 um	 dos	

empreendedores	sociais	para	a	segunda	fase,	avaliado	pela	entidade	suíça	como	“teórico”	e	

“sem	inovação	e	concretude”.	Em	parte,	há	uma	dissonância	linguística	na	avaliação	–	além	de	

pouco	 conhecer	 a	 realidade	 brasileira,	 os	 profissionais	 da	 Fundação	 não	 são	 fluentes	 em	

português	e	avaliam	boa	parte	dos	documentos	com	bons	conhecimentos	em	espanhol.	Mas	

há	que	se	ressaltar	a	dificuldade	de	encontrar	o	arquétipo	buscado	pela	Schwab,	sobretudo	nos	

primeiros	anos,	bem	como	a	visão	de	mundo	da	equipe	avaliadora	da	Folha,	que	reconhecia	

desde	 o	 princípio	 o	 valor	 dos	 modelos	 sem	 fins	 lucrativos.	 Posteriormente,	 o	 mesmo	

empreendedor	foi	eleito	vencedor	do	ano	por	uma	ampla	margem	de	pontuação	dos	jurados	

–	entre	os	quais	a	própria	Fundação	Schwab.	

Foi	somente	em	2008	que	o	primeiro	empreendimento	social	com	fins	lucrativos	chegou	à	final	

e	venceu	o	concurso	brasileiro:	a	Terra	Nova,	do	advogado	curitibano	André	Albuquerque,	que	

trabalha	 com	 regularização	 fundiária.	O	 segundo	 e	 último	 caso	 de	 negócio	 social	 vencedor	

ocorreu	em	2014,	com	a	Geekie,	plataforma	de	educação	on-line	que	nitidamente	simboliza	

uma	tendência	de	aplicação	de	tecnologias	digitais	ao	campo	social	no	país	e	no	mundo.	



	
	
	
	

							177	
	

	

Até	 a	 última	 edição	 analisada	 neste	 estudo,	 entretanto,	 a	 Fundação	 Schwab	 seguia	

direcionando	para	os	 já	então	disseminados	negócios	 sociais:	 a	 avaliação	de	 sua	equipe	do	

quadro	 de	 finalistas	 de	 2015	 –	 nenhum	 com	 fins	 lucrativos	 –	 foi	 que	 não	 havia	 “casos	

contundentes,	infelizmente”	(C.	Aoqui,	comunicação	pessoal,	2015).	

Em	muitos	casos,	o	que	diferenciava	o	seleto	grupo	de	vencedores	dos	demais	finalistas	eram	

outros	elementos	relevantes	na	construção	do	arquétipo	do	Empreendedor	Social	do	Ano:	alto	

nível	 de	profissionalismo	da	gestão	da	organização	e	qualidade	na	mensuração	do	 impacto	

social,	corroborando	com	o	quadro	teórico	apresentado	(Anderson	&	Dees,	2006;	Bose,	2012;	

Dees,	1998b;	Fischer,	2013;	Rosolen	et	al.,	2013;	Wei-Skillern	et	al.,	2007).			

A	presença	de	relatórios	de	auditoria	financeira	independente,	o	uso	de	sistemas	ERP	e	CRM,	

a	aplicação	de	plataformas	digitais,	a	expansão	para	outros	contextos	de	forma	sistematizada,	

a	 existência	 de	 parcerias	 intersetoriais	 em	 quantidade	 e	 qualidade	 e	 o	 alto	 poder	 de	

financiamento	e/ou	prestação	de	serviços,	robustecendo	o	orçamento	anual,	além,	é	claro,	do	

modelo	de	inovação,	entre	outros	fatores,	avultaram	os	resultados	desses	13	candidatos	em	

relação	aos	53	finalistas	e	às	centenas	de	inscritos	anualmente.	

Ainda	 em	 consonância	 com	 as	 tendências	 contemporâneas	 do	 movimento	 do	

empreendedorismo	 social,	 começa-se	 a	 notar	 entre	 os	 vencedores	 o	 uso	 de	 instrumentos	

sofisticados	(ainda	que	não	comprovados)	de	investimento	de	impacto	(Alter,	2007;	Ande	et	

al.,	2016a;	Cabral	et	al.,	2014;	ICE,	2016),	como	é	o	caso	da	Terra	Nova,	que	recebeu	aporte	da	

Mov	Investimentos	e	teve	sua	gestão	assumida	em	grande	parte	pelo	investidor;	da	Geekie,	

startup	que	teve	a	posição	de	investida	em	caráter	confidencial	e	foi	descrita	em	sua	avaliação	

como	 “com	 alto	 potencial	 de	 investimento	 do	 setor	 privado	 [.	 .	 .]	 e	 do	 setor	 público”	

(ponteAponte,	relatório	de	avaliação,	2014);	e	do	Cies,	procurado	por	diferentes	investidores	

como	Vox	Capital,	Mov	e	LGTVP,	e	que	atualmente	negocia	investimento	via	family	offices	para	

sua	expansão	internacional	(R.	Kikawa,	conversa	pessoal,	2016).	

	
5.3.2.3	Prêmio	Empreendedor	Social	de	Futuro:	finalistas	e	vencedores	

O	 prêmio	 caçula	 do	 Empreendedor	 Social,	 criado	 e	 posteriormente	 remodelado	 para	

contemplar	 a	 evolução	 do	 movimento	 do	 empreendedorismo	 social	 no	 Brasil,	 apresenta	

características	diferenciadas	quando	comparado	ao	concurso	realizado	com	a	Schwab.	
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O	aspecto	de	diferenciação	mais	óbvio	é	a	diferença	etária.	Enquanto	a	média	tanto	de	finalistas	

como	de	vencedores	do	Empreendedor	Social	é	de	46	anos	de	idade,	no	de	Futuro	ela	cai	para	

30	anos,	variando	de	22	–	caso	de	Gustavo	Fuga	(2015),	da	4YOU2	(SP),	o	mais	novo	dentre	

todos	 os	 avaliados	 na	 última	 fase	 na	 história	 dos	 concursos	 –	 a	 49	 anos	 –	 nesse	 caso,	 o	

psiquiatra	Marcelo	Feijó	(2008),	do	Instituto	Prove	(SP),	em	ano	em	que	ainda	não	havia	limite	

de	 idade	 como	 critério	 de	 elegibilidade.	 Após	 a	 inserção	 da	 restrição	 de	 18	 a	 35	 anos	 no	

regulamento	de	2013,	a	média	de	idade	caiu	para	26	anos.	

Dos	 32	 finalistas	 e	 vencedores,	 apenas	 7	 (22%)	 foram	mulheres	 –	 entre	 os	 vencedores,	 a	

disparidade	por	gênero	é	ainda	maior:	somente	uma,	a	educadora	física	Luana	Nobre,	sagrou-

se	ganhadora	em	sete	edições,	ao	lado	de	Henrique	Saraiva	e	Phelipe	Nobre,	do	Adaptsurf	(RJ).	

A	maioria	possuía	nível	superior	concluído	ou	em	andamento	no	momento	da	avaliação	–	com	

exceção	 do	 artista	 plástico	 Valmir	 Vale	 (2011),	 do	 Instituto	Musiva	 (RJ),	 que	 “cresceu	 nas	

palafitas	 da	 comunidade	 de	 Vigário	 Geral”	 e	 “faz	 parte	 de	 um	 grupo	 restrito	 de	

empreendedores	 sociais	 conhecedores	 da	 realidade	 que	 pretendem	 transformar	 desde	 o	

berço,	com	o	olhar	de	dentro	para	fora”	(ponteAponte,	relatório	de	avaliação,	2011).		

Entre	as	áreas	de	formação	dos	finalistas,	a	que	mais	desponta	é	administração,	com	9	dos	19	

casos;	no	grupo	dos	vencedores,	três	são	economistas,	e	o	restante	varia	de	chef	de	cozinha	a	

fisioterapeuta.	Administradores	e	economistas	são	predominantes	e	respondem	por	50%	de	

todos	os	Empreendedores	Sociais	de	Futuro	reconhecidos	publicamente,	o	que	pode	indicar	

tendência	relevante	em	relação	aos	jovens	empreendedores	sociais	mais	destacados.	

No	 tocante	 a	 distribuição	 geográfica,	 finalistas	 e	 vencedores	 tinham	 sua	 sede	 à	 época	 da	

avaliação	em	seis	Estados	(AL,	CE,	MG,	PR,	RJ	e	SP),	sendo	quatro	vencedores	de	Curitiba,	que	

vai	se	constituindo	como	um	polo	em	startups	sociais	no	país,	três	do	Rio,	três	de	Maceió,	dois	

de	São	Paulo	e	um	de	Apuiarés,	no	Ceará.	Entre	os	finalistas,	há	maior	concentração	na	capital	

paulista:	13	dos	19	viviam	em	São	Paulo,	sendo	que	todos	estavam	baseados	na	região	Sudeste.	

Não	há	diferenças	relevantes	entre	finalistas	e	ganhadores	no	quesito	tempo	de	existência	da	

organização:	no	ano	em	que	foram	laureados,	tinham	em	média	2,3	anos	de	atuação;	em	2016,	

contam	com	cerca	de	seis	anos,	em	média.	
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Em	 termos	 de	 causa	 em	 que	 atuam,	 há	 ampla	 dispersão,	 variando	 de	 ambiente,	 gênero	 e	

cidadania	a	desenvolvimento	comunitário	e	geração	de	renda.	As	únicas	que	despontam	são	

inclusão	de	pessoas	de	deficiência,	caso	de	quatro	organizações,	e	voluntariado	(duas).	

Se	 por	 área	 de	 atuação	 não	 é	 possível	 cravar	 tendências,	 em	 relação	 aos	 modelos	

organizacionais	e	perfis	de	liderança,	pode-se	afirmar	que	o	grupo	espelha	uma	nova	geração	

empreendedora	bastante	diferente	da	do	Prêmio	Empreendedor	Social.	

Vale	ressaltar	que	os	vencedores	e	finalistas	do	concurso	realizado	com	a	Schwab	nitidamente	

simbolizam	 o	 arquétipo	 do	 empreendedor	 centralizador,	 de	 liderança	 individual	 e	 cuja	

organização	é	altamente	dependente	de	sua	figura.	Exemplo	disso	é	o	fato	de	que	todos	os	53	

finalistas	 se	 candidataram	 individualmente;	 dos	 13	 vencedores,	 houve	 apenas	 duas	 duplas:	

Suzana	e	Claudio	Padua,	em	2009,	e	Claudio	Sassaki	e	Eduardo	Bontempo,	em	2014,	sendo	que	

a	última	dupla	se	mostra	alinhada	ao	perfil	de	empreendedorismo	desenhado	na	atual	década.		

Já	entre	os	laureados	no	Prêmio	de	Futuro,	é	comum	a	inscrição	múltipla	–	sobretudo	após	a	

reformulação	do	concurso,	em	2013,	que	passa	a	prever	duplas	e	trios	em	resposta	à	demanda	

do	 setor.	 A	 maioria	 –	 18	 dos	 32	 –	 foi	 reconhecia	 de	 forma	 coletiva,	 perfazendo	 56%	 dos	

finalistas	e	vencedores.	Assim,	esse	total	de	32	líderes	representava	20	organizações	apenas,	

com	casos	emblemáticos	como	a	do	Atados	(2014),	com	cinco	empreendedores	sociais	que	se	

recusaram	a	participar	da	fase	final	caso	o	grupo	não	fosse	nomeado	integralmente,	dentro	dos	

princípios	 de	 horizontalidade	 que	 pautavam	 a	 organização,	 outro	 elemento	 comum	 a	 esse	

grupo.	Houve	ainda	três	trios	vencedores	do	galardão:	Adaptsurf	(2011),	Asid	(2013)	e	Hand	

Talk	 (2014).	Em	consonância	com	o	 identificado	por	Bose	 (2012),	 trata-se	de	 jovens	recém-

formados	ou	graduandos	cujo	projeto	surge	na	própria	universidade,	em	discussões	de	sala	de	

aula	“ou	no	bar	da	faculdade”	(ponteAponte,	relatório	de	avaliação,	2014).	

Ainda	 que	 seja	 um	 conjunto	 mais	 recente,	 sobretudo	 com	 as	 mudanças	 estruturantes	

realizadas	 em	 2013,	 é	 possível	 observar	 algumas	 tendências	 desse	 movimento	 do	

empreendedorismo	social	brasileiro	em	relação	também	ao	modelo	de	operacionalização	das	

instituições.	Destacam-se	nesse	sentido	a	aplicação	de	tecnologias	e	o	 formato	de	negócios	

sociais,	corroborando	com	a	teoria	mais	recente	no	tema	(Castells,	2012;	Comini	et	al.,	2012;	

Fischer,	2014;	Kiyama	et	al.,	2014;	Oliveira	Filho,	Kiyama,	&	Comini,	2013).		
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Em	2012,	a	tecnologia	ganha	força	com	o	sociólogo	Fernando	Botelho,	da	F123,	que	vence	o	

laurel	com	uma	plataforma	de	software	livre	para	inclusão	de	pessoas	com	deficiência.	No	ano	

seguinte,	a	economista	Alessandra	Orofino	e	o	administrador	carioca	Miguel	Lago	entram	no	

grupo	de	finalistas	com	a	plataforma	on-line	de	ativismo	político	Meu	Rio,	que	também	traz	

para	 o	 grupo	 uma	 tendência	 crescente	 de	 inscrições	 relacionadas	 a	 cidadania	 nas	 últimas	

edições	 dos	 Prêmios,	 culminando	 com	 a	 vitória	 de	 Sergio	 Andrade,	 da	 Agenda	 Pública,	 no	

Empreendedor	Social	2015,	tangenciando	o	ativismo	cidadão	identificado	por	Biekart	&	Fowler	

(2012,	2013).	Outro	tema	que	cresce	nos	dois	concursos	após	2013	é	o	de	mobilidade	urbana,	

não	havendo,	entretanto,	nenhum	caso	que	tenha	tido	robustez	para	competir	na	última	fase.	

Seguindo	 a	 onda	 tecnológica,	 2014	 desponta	 com	outra	 vocação	 fortemente	 sentida	 pelos	

avaliadores	do	concurso:	a	inscrição	de	aplicativos	para	smartphones.	É	o	caso	da	finalista	Bliive,	

da	advogada	Lorrana	Scarpione,	que	se	pauta	por	trocas	voluntárias	em	uma	economia	não	

monetizada	 (Castells,	 2012),	 e	 do	 vencedor,	 Hand	 Talk,	 do	 trio	 Carlos	Wanderlan,	 Ronaldo	

Tenório	e	Thadeu	Luz,	que	desenvolve	um	app	de	tradução	em	tempo	real	da	Libras	para	a	

comunicação	entre	surdos	e	ouvintes.	Nesse	ano,	pela	primeira	vez	na	história,	os	ganhadores	

de	ambos	os	prêmios	têm	na	tecnologia	seu	core	de	atuação.	

No	 tocante	 ao	modelo	 de	 negócios	 sociais,	 12	 das	 20	 organizações	 (60%)	 apresentam	 um	

formato	que	vai	de	híbrida	sem	fins	lucrativos	a	empreendimentos	sociais	com	fins	de	lucro.	

Desde	o	primeiro	vencedor,	David	Hertz	(2009),	da	Gastromotiva,	organização	que	promove	a	

profissionalização	 por	 meio	 da	 gastronomia,	 nota-se	 alinhamento	 com	 o	 paradigma	 dos	

negócios	sociais:	David	foi	um	dos	primeiros	acelerados	da	história	da	Artemisia	no	Brasil.		

A	 ele	 seguiram	 os	 demais	 vencedores	 com	 exceção	 da	 Adel	 (CE),	 de	Wagner	 Gomes,	 que	

trabalha	desenvolvimento	local,	e	da	Adaptsurf,	de	surfe	inclusivo:	F123,	Asid,	Hand	Talk	e	o	

último	vencedor,	Programa	Vivenda,	representado	pelo	administrador	Fernando	Assad	e	uma	

das	principais	referências	de	negócio	social	em	moradia	e	habitação	de	interesse	social	no	país.	

Outro	exemplo	é	o	finalista	Gustavo	Fuga,	da	4YOU2,	rede	de	escolas	de	inglês	para	populações	

de	baixa	renda	utilizando-se	do	intercâmbio	de	professores	estrangeiros	e	refugiados.	

A	maioria	dos	 finalistas	e	vencedores	após	sobretudo	2012,	quando	a	equipe	do	Prêmio	dá	

início	 às	 transformações	 do	 regulamento,	 contou	 com	 apoio	 de	 desenvolvedores	 do	

ecossistema,	entre	os	quais	Artemisia	(F123,	HandTalk	e	Vivenda),	Ashoka	(Adel,	Atados	–	via	
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Geração	Muda	Mundos	–	e	Vivenda),	Instituto	Quintessa	(4YOU2	e	HandTalk),	Purpose	(Meu	

Rio)	 e	Womanity	 Foundation	 (Rede	 Nami).	 Boa	 parte	 também	 já	 aplica	 instrumentos	mais	

sofisticados	de	investimento	de	impacto,	como	a	4YOU2,	que,	durante	a	avaliação,	negociava	

sua	 primeira	 injeção	 de	 capital	 de	 risco	 participando	 de	 um	 roadshow	de	 investidores,	 e	 o	

Programa	Vivenda,	que	captou	em	2015	R$	310	mil	pela	plataforma	Broota,	de	crowd	equity.	

Diferentemente	do	Empreendedor	Social,	o	qual	se	encontra	consolidado	e	em	vias	de	uma	

reestruturação	 conceitual,	 o	 Empreendedor	 Social	 de	 Futuro	 apresenta	 alto	 grau	 de	

dinamismo,	 refletindo	a	expansão	da	nova	geração	empreendedora	e	muito	dos	elementos	

mais	“quentes”	no	movimento	do	empreendedorismo	social	brasileiro,	porém	de	forma	ainda	

em	construção,	sem	distanciamento	histórico	para	uma	maior	precisão	conceitual.	
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6	 DISCUSSÃO	DOS	RESULTADOS	E	CONSIDERAÇÕES	FINAIS		

O	problema	de	 investigação	a	que	esta	dissertação	visou	 tratar	 circunscreve-se	a	 investigar	

como	 o	 Prêmio	 Empreendedor	 Social	 reflete	 e	 relaciona-se	 com	 o	 movimento	 do	

empreendedorismo	social	no	Brasil	no	período	entre	2005	e	2015.		

Destarte,	o	principal	objetivo	deste	estudo	foi	descrever,	historiar	e	analisar	o	surgimento,	a	

implementação	e	o	desenvolvimento	do	Prêmio	Empreendedor	Social	e	como	as	mudanças	por	

ele	sofridas	ao	longo	de	mais	de	uma	década	de	existência	(2005-2015)	espelham	o	movimento	

do	empreendedorismo	social	brasileiro.	

Nessa	perspectiva,	a	análise	do	caso	evidencia	que	o	objeto	de	estudo	apresenta	uma	relação	

de	mutualidade	com	o	movimento	do	empreendedorismo	social	brasileiro,	ora	fomentando-o,	

ao	 revelar	novas	 referências	no	campo,	promover	eventos	e	propagar	 seus	 conceitos	a	um	

público	mais	amplo,	ora	espelhando-o,	sofrendo	transformações	para	adaptar-se	ao	dinâmico	

contexto	em	que	se	insere.			

A	 começar	 pelo	 próprio	 conceito	 de	 empreendedor	 social,	 nota-se	 uma	 evolução	 em	 claro	

espelhamento	de	seu	contexto	externo,	em	movimento	também	captado	pela	teoria.	Desde	o	

princípio,	 o	 Prêmio	 traz	 características	 das	 abordagens	 europeia	 (Coraggio	 et	 al.,	 2015;	

Defourny	&	Kim,	2011;	Defourny	&	Nyssens,	2012;	Young,	2008,	2009),	ao	fomentar	líderes	de	

cooperativas,	por	exemplo,	e	norte-americana	(Austin	et	al.,	2006;	Comini	et	al.,	2012;	Dees,	

1998a,	1998b;	Wei-Skillern	et	al.,	2007),	com	o	paradigma	da	Fundação	Schwab	e	do	Fórum	

Econômico	Mundial,	focalizando	a	figura	de	um	empreendedor	individual,	com	características	

de	empresário	e	foco	no	lucro.	Essa	última	abordagem,	entretanto,	mostra-se	mais	evidente	–	

e	até	prioritária	–,	havendo	uma	busca	recorrente	pelo	que	inicialmente	é	chamado	de	empresa	

social	e,	ao	longo	do	tempo,	negócio	social.	Como	aponta	Bose	(2012):		

A	expressão	‘social	enterprise’	foi	incorporada	com	relativa	facilidade	no	âmbito	anglo-saxônico,	
enquanto	autores	 latino-americanos	 tendem	a	 rejeitar	a	 tradução	do	 termo	como	 ‘empresa	
social’,	considerando	a	expressão	‘empreendedorismo	social’	como	mais	apropriada.	Segundo	
Fischer	 (2011),	 essa	 diferenciação	 pode	 estar	 relacionada	 à	 heterogeneidade	 de	
empreendimentos	 sociais	 constituídos	 na	América	 Latina,	 com	predominância	 de	 um	ou	 de	
outro	tipo,	conforme	o	contexto	socioeconômico	do	país	em	que	operam	(p.	41).	
	

Seja	pelo	prisma	da	corrente	pró-distribuição	de	 lucro,	seja	pelo	da	maximização	da	riqueza	

social	em	detrimento	da	individual,	com	reinvestimento	dos	superávits,	capitaneada	pelo	Nobel	
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da	Paz	Muhammad	Yunus	(Moura	et	al.,	2015;	Rodrigues	et	al.,	2016),	que	é	conselheiro	da	

Fundação	Schwab,	o	Prêmio	se	destaca	no	Brasil	ao	reforçar	a	um	público	amplo	os	conceitos	

inerentes	ao	empreendedorismo	social,	a	despeito	das	dificuldades	de	precisão	e	definição.	

Por	 ser	 uma	 terminologia	 nova,	 importada	 do	 ambiente	 empresarial,	 ela	 tem	 sido	 alvo	 de	
calorosos	debates	entre	acadêmicos	e	practitioners,	provocados	pela	falta	de	um	entendimento	
comum	 sobre	 um	 conceito	 novo,	 que	 procura	 conciliar	 dois	 temas	 vistos	 a	 priori	 como	
irreconciliáveis:	negócios	e	impacto	social.	(Comini,	2011,	p.	7)	

	
Nos	 primeiros	 anos,	 sobretudo,	 os	 realizadores	 sofreram	 críticas	 nesse	 sentido	 tanto	 de	

leitores,	com	posições	ideológicas	das	mais	diferentes,	como	de	atores	do	ecossistema	que	à	

época	 não	 corroboravam	 com	 esse	 novo	modelo	 organizacional	 proposto	 e	 desconhecido,	

combinando	lucro	e	benefício	social.	É	o	caso	da	Ashoka	nos	idos	de	2005	e	da	Abong	ao	longo	

de	 todo	 o	 período.	 Reflete,	 assim,	 um	 campo	 com	 fronteiras	 teóricas	 e	 empíricas	 ainda	

nebulosas	 e	 indefinidas,	 que	marca	 o	movimento	 do	 empreendedorismo	 social	 em	 todo	 o	

mundo	(Alter,	2007;	Fischer,	2014;	Porter	&	Kramer,	2011).	

Ao	fim	de	uma	década	do	Prêmio,	contudo,	denota-se	desgaste	em	relação	a	esse	formato.										

A	 primeira	 diretora	 da	 Fundação	 Schwab	 admite	 o	 equívoco	 de	 ter	 reforçado	 a	 figura	 do	

heropreneur	 (Papi-Thornton,	2016),	ou	empreendedor	herói,	acreditando	que	essas	pessoas	

extraordinárias	transformariam	individualmente	a	sociedade	e	seus	desafios	mais	prementes.	

Corroborando	com	essa	reflexão,	a	própria	Fundação	Schwab	começa	a	repensar	seu	formato,	

em	direção	ao	que	alcunhou	de	 inovação	social	 (Kania	&	Kramer,	2011;	Phillips	et.	al,	2015;	

Porter	&	Kramer,	2011;	SustainAbility,	2008),	em	movimento	ainda	não	consolidado.	

Essa	figura	pode	ser	mais	bem	compreendida	por	meio	dos	critérios	de	seleção	e	sua	evolução	

com	os	anos,	que	servem	de	proxy	para	se	escolherem	exemplos	diferenciados	no	campo	em	

que	se	propõe,	estabelecendo	os	contornos	do	empreendedor	social	almejado.	A	análise	dessa	

evolução	denota	intrínseca	e	inevitável	relação	com	as	referências	contextuais	do	campo	do	

empreendedorismo	social	no	Brasil	e	no	mundo	–	o	zeitgeist.		

O	mais	emblemático	deles,	perseguido	pela	organização	do	Prêmio	com	forte	direcionamento,	

é	 o	 critério	 de	 inovação,	 tido	 como	 característica	 fundamental	 do	 empreendedorismo	 e	

adotado	 pelo	 Prêmio	 na	 perspectiva	 schumpeteriana	 de	 desbravar	 novos	 territórios,	

desenvolver	novos	modelos	e	fazer	abordagens	pioneiras,	ainda	que	muitas	vezes	aplicando	
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uma	 ideia	 já	existente	de	uma	 forma	nova	ou	a	uma	nova	 situação	de	 forma	mais	eficaz	e	

eficiente	(Bose,	2002;	Dees,	1998b;	Phillips	et	al.,	2015).	

Consequentemente,	a	unidade	subjacente	para	o	empreendedorismo	social	é	a	criação	de	valor	
social	em	oposição	ao	pessoal	ou	a	riqueza	dos	acionistas	e	a	atividade	de	tal	criação	social	é	
caracterizada	pela	quebra	de	padrões	ou	inovação,	através	da	criação	de	novas	combinações	
de,	por	exemplo,	produtos,	serviços,	organização	ou	de	produção.	(Phillips	et	al.,	2015,	p.	430)	

	
A	esse	viés	“inovacionista”,	entretanto,	opõe-se	a	visão	de	Light	(2008),	que,	paulatinamente,	

vai	sendo	tomada	de	forma	crítica	e	empírica	pelos	organizadores	do	concurso:	

Como	escreve	Van	de	Ven	em	1993,	a	visão	de	Joseph	Schumpeter	do	empreendedor	individual	
como	única	fonte	de	trabalho	criativo	trata-se	do	arquétipo	ideal,	não	da	realidade.	Um	viés	
comum	na	cultura	ocidental	é	atribuir	inovações	a	um	empreendedor	em	particular,	o	qual	em	
dado	momento	surge	com	uma	inovação	por	um	golpe	de	sorte	ou	genialidade.	Embora	existam	
exemplos	para	fundamentar	esse	viés,	estudos	históricos	claramente	mostram	que	a	maioria	
das	 inovações	são	alcances	coletivos	dos	esforços	de	muitos	atores	trabalhando	ao	longo	de	
um	período	extenso,	frequentemente	em	paralelo	e	em	lugares	independentes.	(p.	56)	
	

Interatuando	 com	 a	 vivência	 empírica,	 a	 organização	 do	 Prêmio	 passa	 a	 questionar	

criticamente	a	figura	desse	empreendedor	inovador	em	sua	individualidade,	o	que	é	refletido	

em	aprimoramentos	do	regulamento	ao	 longo	dos	anos.	Exemplos	disso	são	a	 inserção,	em	

2013,	da	possibilidade	de	 inscrição	coletiva,	em	resposta	ao	perfil	empreendedor	das	novas	

gerações	de	líderes	sociais,	bem	como	a	avaliação	da	equipe	do	candidato,	após	2012.		

Dentro	da	perspectiva	da	sustentabilidade	como	critério,	segue-se	a	premissa	apontada	por	

Dees	 (1998)	de	que	os	empreendedores	 sociais	 são	“peritos	em	 fazer	mais	com	menos	e	a	

angariar	recursos	de	outros,	usam	eficazmente	recursos	escassos	e	potenciam	os	seus	limitados	

recursos	ao	atrair	parceiros	e	ao	colaborar	 com	outros”	 (p.	5).	Assim,	prossegue	Dees,	eles	

exploram	todas	as	opções	de	recursos,	desde	a	pura	filantropia	até	os	métodos	comerciais	do	

setor	 empresarial.	 Não	 estão	 limitados	 pelas	 normas	 e	 tradições	 do	 setor	 e	 desenvolvem	

estratégias	de	recursos	que	tenham	possibilidade	de	apoiar	e	reforçar	as	suas	missões	sociais.		

Alto	 nível	 de	 profissionalismo,	 adoção	 de	 ferramentas	 de	 gestão	 de	 projetos	 e	

autofinanciamento	são	características	adotadas	por	esses	empreendimentos	sociais	(Golini	et	

al.,	2015;	Karamchandani,	Kubzansky,	&	Frandano,	2009)	e	buscados	de	maneira	dogmática	

pelo	Prêmio.	Trata-se	de	uma	corrente	que	contraria	estudos	como	o	de	Anderson	&	Dees	

(2006),	que	apontam	não	haver	“nenhuma	evidência	sistemática	de	que	a	geração	de	renda	

seja	 inerentemente	mais	sustentável	do	que	outras	 formas	de	receita	para	organizações	de	
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propósito	 social”	 (p.	 148).	 Esse	 paradigma	 da	 profissionalização	 e	 adoção	 de	 métodos	

empresariais,	bastante	alinhado	à	visão	da	Fundação	Schwab,	segue	sendo	o	principal	fator	de	

diferenciação	entre	quem	leva	o	laurel	e	quem	se	torna	finalista.	

No	 tocante	 ao	 critério	 impacto	 social,	 o	modelo	 ideal	 cobiçado	 pelo	 Prêmio	 é	 aquele	 que	

consegue	comprovar,	por	meio	de	estudos	e	depoimentos,	qualitativa	e	quantitativamente,	a	

transformação	social	que	causa,	dentro	dos	conceitos	de	inputs,	outputs,	outcomes	e	impacto	

abordados	por	Oliveira	Filho,	Kiyama,	&	Comini	(2013).	

Situado	em	um	contexto	em	que,	de	2003	a	2011,	o	governo	federal	despendeu	quase	R$	190	

bilhões	em	convênios	com	outros	níveis	de	governo	e	com	entidades	sem	fins	lucrativos	(Lopez	

&	Barone,	2013),	o	critério	impacto	em	políticas	públicas	surge	posteriormente	em	resposta	a	

uma	 adaptação	 à	 realidade	 brasileira,	 em	 que	 “muitas	 iniciativas	 desenvolvidas	 pelos	

empreendedores	sociais	na	América	Latina	são	criadas	sem	incorporar	as	lógicas	próprias	das	

políticas	públicas	e,	por	isso,	têm	sua	escala	de	atuação	reduzida”(Bose,	2012,	p.	66).		

Osberg	&	Martin	(2015),	ao	analisar	os	vencedores	do	Prêmio	Skoll,	sinalizam	que	uma	série	de	

empreendedores	sociais	bem-sucedidos	gerou	um	equilíbrio	melhor	ao	levar	o	governo,	fora	

da	esfera	de	ação,	para	um	lugar	bem	mais	produtivo	no	sistema.	Esse	novo	papel	alavanca	a	

eficácia	 dos	 impostos	pagos	pelos	 contribuintes	ou,	 no	 caso	de	economias	 emergentes,	 do	

auxílio	ao	desenvolvimento	por	nações	prósperas,	tornando	os	serviços	prestados	pelo	governo	

mais	 relevantes.	 Percebendo	empiricamente	 isso,	 o	 critério	 é	 incorporado	 ao	 regulamento,	

sendo	o	Brasil	o	único	dentre	as	premiações	da	Schwab	a	 realizar	essa	 reflexão	no	mundo.	

Nesse	sentido,	Fischer	(2002a)	aponta	que:	

Quando	se	discute	esta	tendência	com	as	organizações	envolvidas	em	alianças	intersetoriais,	
elas	 ressaltam	 sempre	 que	 não	 pretendem	 substituir	 a	 ação	 do	 Estado	 tampouco	 liberar	 o	
Governo	de	suas	responsabilidades	e	obrigações	em	relação	à	sociedade	civil.	Por	isso,	muitos	
projetos	focados	em	aperfeiçoar	os	serviços	públicos	visam,	de	fato,	influenciar	a	elaboração	
das	 políticas	 sociais	 e	 fortalecer	 a	 comunidade	 para	 que	 ela	 exerça	 o	 controle	 sobre	 a	
operacionalização	dessas	políticas.	(p.	39)	

	
O	alcance	e	a	escalabilidade	desses	trabalhos,	dois	critérios	do	Prêmio	desde	seu	lançamento,	

refletem	a	dificuldade	que	os	empreendimentos	sociais	que	atuam	na	América	Latina	têm	para	

gerar	impactos	de	larga	escala,	e	uma	das	causas	deste	fato	pode	ser	o	perfil	do	empreendedor	

que	predomina	no	continente,	aponta	Bose	(2012).	Geralmente	orientados	para	a	busca	de	
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soluções	locais	e	para	a	inovação,	estes	líderes	centralizadores	criam	soluções	descasadas	das	

políticas	públicas	e	com	baixo	grau	de	replicabilidade.		

Destarte,	surge	em	2011	um	critério	adicional	relacionado	ao	perfil	do	empreendedor	social	

buscado,	em	consonância	com	as	características	supracitadas,	em	que	alguns	dos	fundamentos	

básicos	 do	 empreendedorismo	 social	 estão	 diretamente	 ligados	 ao	 empreendedor	 social	

(Borzaga	&	Galera,	2014;	Brouard	&	Larivet,	2011),	destacando-se	a	sinceridade,	paixão	pelo	

que	 faz,	 clareza,	 confiança	 pessoal,	 valores	 centralizados,	 boa	 vontade	 de	 planejamento,	

capacidade	de	sonhar	e	habilidade	para	o	improviso	(Bose,	2012):		

As	 características	 pessoais	 dos	 empreendedores	 [sociais]	 que	 estão	 associadas	 ao	 êxito	 na	
implantação	 das	 iniciativas	 estudadas	 são	 as	 mesmas	 sintetizadas	 por	 Oliveira	 (2004b):	
criatividade,	 determinação,	 foco	 na	 inovação	 social,	 pragmatismo	 aliado	 a	 habilidades	
profissionais,	criação	de	parcerias	e	alianças	estratégicas,	motivação	orientada	para	a	melhoria	
na	vida	das	pessoas,	busca	de	mudanças	de	longo	alcance	e	desenvolvimento	de	iniciativas	que	
visam	emancipar	as	pessoas.	(p.	38)	

	
Uma	análise	dos	indicadores	desse	critério	desenvolvidos	nos	instrumentos	de	avaliação	para	

selecionar	os	vencedores	indica	forte	similaridade	com	as	características	levantadas	pela	teoria,	

como	se	pode	ver	no	modelo	de	relatório	ao	júri	do	Anexo	5.	

De	 forma	 geral,	 pode-se	 afirmar	 que	 a	 busca	 pelo	 empreendedor	 social	 ideal	 pelo	 Prêmio	

corrobora	 com	 a	 afirmação	 de	 Grenier	 (2006)	 de	 que	 as	 pessoas	 que	 são	 identificadas	 e	

reconhecidas	como	empreendedores	sociais	tendem	a	não	se	definirem	dessa	forma:		

Em	vez	disso,	elas	adquirem	o	rótulo	e	o	status	como	um	resultado	do	reconhecimento,	e	o	que	
poderia	 ser	 pensado	 como	 um	 tipo	 de	 certificação,	 das	 organizações	 de	 suporte.	
Empreendedorismo	social	como	um	conceito	e	fenômeno	pode	portanto	ser	visto	e	entendido	
através	 das	 ações	 e	 identidades	 de	 empreendedores	 sociais	 individuais	 que	 têm	 sido	
reconhecidos	desse	modo,	e	também	por	meio	dos	critérios	e	desígnios	das	organizações	de	
suporte	que	são	em	grande	parte	responsáveis	por	articular	as	fronteiras	e	as	prioridades	para	
o	empreendedorismo	social	como	um	campo.	(Grenier,	2006,	p.	129)		

	
É	nesse	âmbito,	incomensurável	porém	tangível,	que	o	Prêmio	Empreendedor	Social	se	insere	

e	reflete	o	movimento	do	empreendedorismo	social	no	Brasil	no	período	estudado.	

Tendo	 como	 um	 dos	 objetivos	 subjacentes	 identificar	 e	 analisar	 como	 as	 mudanças	

organizacionais	 de	 contexto	 interno	no	 âmbito	da	 Folha	de	 S.Paulo	 e	 da	 Fundação	 Schwab	

influenciaram	mudanças	da	trajetória	do	Prêmio,	os	resultados	desta	pesquisa	apontam	para	

uma	aliança	que	se	fortaleceu	nos	três	primeiros	anos	e	que,	aos	poucos,	foi	sendo	mantida	
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sobretudo	em	razão	de	o	jornal	ver	a	iniciativa	como	seu	principal	projeto	de	responsabilidade	

social	 corporativa,	 na	 esteira	 do	 movimento	 fortalecido	 nos	 anos	 1990	 e	 2000,	 quando	 o	

Prêmio	 foi	 lançado	 (Fischer,	 2013;	 Fischer	&	 Comini,	 2012a;	 Fischer	 et	 al.,	 2004;	 Fischer	&	

Machado,	2002).	Vale	ressaltar	que,	em	um	cenário	de	crise	da	mídia	brasileira	e	internacional,	

a	iniciativa	reiteradamente	atinge	o	equilíbrio	financeiro	por	meio	da	venda	de	anúncios.	

Assim,	essa	parceria,	dentro	da	conceituação	de	que	são	“formas	de	trabalhar	cada	vez	mais	

utilizadas	pelas	organizações,	quer	sejam	públicas,	privadas	ou	sem	fins	lucrativos,	com	o	fim	

de	 em	 conjunto	 atingirem	 objetivos	 comuns”	 (Silva	 et	 al.,	 2015,	 p.	 127),	 se	 dá	 no	

desdobramento	 da	 necessidade	 das	 empresas	 de	 se	 posicionarem	de	maneira	 socialmente	

responsável	(Fischer	&	Comini,	2012a;	Fischer	et	al.,	2004;	Fischer	&	Machado,	2002),	ora	para	

a	criação	de	uma	imagem	positiva	que	permita	manter	o	business	as	usual,	ora	com	interesse	

genuíno	em	causar	transformações	dentro	de	sua	área	de	intervenção	(Phillips	et	al.,	2015).		

No	caso	do	Prêmio,	as	ações	variaram	ao	longo	do	tempo	nesse	contínuo,	mas	se	pode	afirmar	

que	 havia	 claramente	 dentro	 do	 jornal	 dois	 posicionamentos:	 o	 de	 uma	 alta	 direção	mais	

afastada	e	interessada	na	primeira	motivação	e	o	de	equipe	de	profissionais	que,	ao	longo	dos	

anos,	 foi	 se	 apropriando	 da	 iniciativa	 e	 buscando	 caminhos	 para	 se	 aproximar	 da	 segunda	

agenda,	aproveitando	as	oportunidades	que	o	jornal	concedia	–	nem	sempre	ciente	de	fato.	

Na	esteira	do	arrefecimento	da	atuação	da	Fundação	Schwab	a	partir	de	2007,	que	passa	a	

incidir	cada	vez	menos	na	premiação	–	e	gera	situações	de	tensionamento	da	parceria	–,	esses	

profissionais	 saem	 em	 busca	 da	 construção	 de	 um	 ecossistema	 de	 suporte.	 Ao	 todo,	

envolveram-se	55	organizações	de	todos	os	setores,	 sobretudo	desenvolvedores	do	campo,	

empresas	e	academia,	com	fins	de	aumentar	a	visibilidade,	os	benefícios	e	a	legitimidade	da	

premiação,	estruturando	o	que	Silva	et	al.	(2015)	chamam	de	rede	social:		

Nesse	sentido,	Junqueira	(2000,	p.	40)	define	as	redes	sociais	como	‘um	conjunto	de	pessoas	e	
organizações	que	se	relacionam	para	responder	às	demandas	e	às	necessidades	da	população	
de	maneira	integrada,	respeitando	o	saber	e	a	autonomia	de	cada	membro’.	Já	para	Marteleto	
(2001,	p.	72)	representam	‘um	conjunto	de	participantes	autônomos,	unindo	ideias	e	recursos	
em	torno	de	valores	e	interesses	compartilhados’.	(p.	126)	

	
Dentro	 desse	 mesmo	 prisma	 surge,	 em	 2011,	 a	 Rede	 Folha	 de	 Empreendedores	

Socioambientais,	 em	um	esforço	hercúleo	de	um	engajado	grupo	de	profissionais	 ligados	 à	

organização	 da	 premiação	 para	 transformar	 o	 Prêmio	 em	 uma	 plataforma	 contínua	 de	



	
	
	
	

							189	
	

	

disseminação	de	boas	práticas	do	empreendedorismo	social	brasileiro,	por	meio	dos	canais	do	

Grupo	Folha,	de	maneira	aderente	a	seu	planejamento	estratégico.	Tanto	a	Rede	Folha	como	

a	própria	premiação	como	um	todo,	em	sua	plataforma	de	parcerias,	eventos	e	notícias,	podem	

ser	consideradas	um	exemplo	de	um	sistema	de	inovação	social,	ou	seja,	“uma	comunidade	de	

practitioners	 e	 instituições	 conjuntamente	 incidindo	 sobre	 questões	 sociais,	 ajudando	 a	

relacionar	sociedade	e	inovação,	contradizendo	a	visão	tradicional	de	empreendedores	sociais	

como	corpos	solitários	inovando	no	isolamento”	(Phillips	et	al.,	2015,	p.	452).	

Lançada	 com	 alvoroço,	 a	 Rede	 Folha	manifesta-se	 como	uma	 construção	 coletiva	 (Castells,	

2012;	Pettigrew	&	Fenton,	2000;	Pettigrew	et	al.,	2000),	porém	encontra	dificuldades	no	que	

tange	às	relações	horizontais	de	poder	(Silva	et	al.,	2015),	com	autonomia	dos	atores	muitas	

vezes	prejudicada	em	razão	da	centralidade	da	Folha	nesse	processo	e	do	próprio	engajamento	

de	seus	membros	para	além	do	que	o	núcleo	da	organização	do	Prêmio	poderia	proporcionar.	

Atualmente,	 assim,	 após	 diversas	 realizações	 e	momentos	 críticos,	 esse	 processo	 ainda	 se	

encontra	em	plena	construção	e	sem	um	rumo	definido	claramente.			

Nos	 bastidores	 tanto	 das	 parcerias	 institucionais	 quanto	 da	 Rede	 Folha	 está	 a	 questão	 da	

legitimidade	(Reficco	&	Vernis,	2010a).	Inequivocamente,	um	dos	principais	atrativos	à	luz	de	

uma	premiação	é	a	busca	dos	empreendedores	sociais	por	legitimidade	e	credibilidade	–	vale	

ressaltar	que	o	Prêmio	jamais	ofereceu	benefício	pecuniário	e	mesmo	assim	vai	se	tornando	

desejo	dos	principais	líderes	sociais	do	país,	que	se	inscrevem	reiteradamente	ano	após	ano	de	

negativas,	caso	de	diversos	vencedores,	entre	os	quais	Claudio	e	Suzana	Padua,	Merula	Steagall	

e	Cybele	Amado.	Curiosamente,	a	equipe	que	organiza	a	 iniciativa	 lida	o	tempo	todo	com	o	

desafio	 de	 construir	 legitimidade	 externa	 (parcerias)	 e,	 sobretudo,	 interna,	 seja	 buscando	

maior	comprometimento	da	realizadora	suíça,	seja	tentando	inserir	o	projeto	de	forma	mais	

estratégica	na	atuação	do	jornal	e	seu	grupo	de	mídia	–	muitas	vezes	sem	sucesso.		

Destarte,	o	principal	fator	de	contexto	interno	às	duas	organizações	decerto	tem	a	ver	com	os	

profissionais	envolvidos	no	período	analisado.	No	caso	da	Fundação	Schwab,	a	saída	de	sua	

primeira	diretora,	Pamela	Hartigan,	coincide	com	o	início	do	afastamento	da	entidade	suíça	na	

edição	 brasileira	 do	 Prêmio.	 No	 que	 tange	 à	 Folha,	 pode-se	 afirmar	 que	 grande	 parte	 das	

iniciativas,	 que	 vai	 de	 lançamento	 de	 um	 Fórum	de	 Empreendedorismo	 Social	 a	 uma	 nova	

premiação,	com	foco	em	jovens	 lideranças,	passando	pela	estruturação	da	Rede	Folha,	está	
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diretamente	 atrelada	 ao	 engajamento	 de	 um	 grupo	 de	 profissionais	 que	 toma	 para	 si	 a	

responsabilidade	 de	 desenvolver	 e	 fazer	 crescer	 o	 Prêmio,	 cujas	 conquistas	 mostram-se	

inerentemente	atreladas	e	dependentes	dessas	pessoas.		

Uma	evidência	disso	são	as	dificuldades	encontradas	quando	ocorre	a	substituição	da	jornalista	

responsável	 por	 outra	 na	 décima	 edição	 do	 concurso,	 com	 queda	 abrupta	 nas	 inscrições,	

conflitos	nas	parcerias	e	evento	esvaziado.	Com	uma	nova	profissional	no	comando	do	projeto	

a	 partir	 de	 2015,	 entretanto,	 percebe-se	 novo	 fôlego	 e	 o	 potencial	 de	 transformação	 da	

premiação,	cujo	processo	está	em	plena	atividade	atualmente.		

Nessa	perspectiva,	o	próprio	Prêmio	reveste-se	em	uma	iniciativa	de	empreendedorismo	que	

encontra	 forte	 consonância	 com	diversos	 autores	 que,	 ao	 analisarem	os	 empreendimentos	

com	fins	sociais,	enfatizam	que	a	sobrevivência	destes	está	intimamente	vinculada	ao	processo	

de	legitimação	organizacional	(Corrêa	&	Teixeira,	2015;	Light,	2008).	

No	bojo	dessa	análise	está	uma	parceria	 cada	vez	mais	 fragmentada	por	 incidentes	 críticos	

(McNulty	&	Pettigrew,	1999;	Van	de	Ven,	1992)	os	quais	evidenciam	uma	aliança	que	jamais	

chegou	a	ser	de	fato	estratégica	(Austin,	2000).	Sem	alinhamento	de	expectativas,	vê-se,	de	um	

lado,	 uma	 Fundação	 em	 busca	 da	 visibilidade	 que	 o	 jornal	 traria,	 sem	 no	 entanto	 investir	

recursos	(financeiros	e	de	equipe)	na	mesma	proporção;	de	outro,	uma	equipe	na	Folha	que	

vai	se	apropriando	da	iniciativa	e	suprindo	as	lacunas	deixadas	pela	parceira	suíça	por	meio	do	

estabelecimento	 de	 parcerias	 institucionais	 com	 congêneres	 e	 até	 da	 criação	 de	 uma	 rede	

paralela	de	empreendedores	sociais,	para	além	do	grupo	exclusivo	de	vencedores.	

Os	resultados	também	podem	ser	discutidos	em	relação	aos	fatores	de	contexto	externo	no	

campo	socioambiental	que	levaram	a	alterações	relevantes	na	premiação,	outro	objetivo	deste	

estudo.	Nesse	caso,	verifica-se	por	meio	da	análise	de	suas	transformações	uma	interatuação	

contínua	entre	o	Prêmio	e	o	cenário	em	que	se	situa,	ora	com	reflexos	imediatos	e	evidentes,	

ora	 com	 impactos	 intangíveis,	 corroborando	 com	 as	 lentes	 teóricas	 contextualistas	 e	 de	

mudança	organizacional	(Pettigrew	&	Fenton,	2000;	Pettigrew,	1992).	

Duas	crises	marcam	de	forma	determinante	a	trajetória	do	Prêmio	no	Brasil:	a	 instabilidade	

econômica	ao	longo	desse	período,	com	reflexo	ulterior	no	setor	do	jornalismo	no	país,	e	as	

crises	de	imagem	pública	e	reputação	das	organizações	que	incidem	no	campo	socioambiental,	
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espelhadas	no	espectro	político-institucional.	

Além	de	impactar	indiretamente	o	Prêmio	em	razão	de	seu	público-alvo,	que	muitas	vezes	visa	

superar	 as	 mazelas	 do	 desequilíbrio	 econômico	 para	 as	 populações	 sem	 liberdades	

fundamentais	(Sen,	2010),	a	crise	financeira	internacional	de	2008	e	a	do	segundo	mandato	da	

presidente	 Dilma	 Rousseff	 trouxeram	 à	 tona	 uma	 indústria	 do	 jornalismo	 cada	 vez	 mais	

desorientada	em	relação	a	seu	futuro,	processo	que	se	acentua	já	na	virada	do	século	e	atinge	

fortemente	o	Brasil	nos	últimos	anos	(Costa,	2016).		

Uma	 vez	 que	 o	 Prêmio	 passa	 em	 2008	 a	 ser	 conduzido	 integralmente	 pela	 Folha,	 com	

participação	marginal	 da	 Fundação	 Schwab,	 ele	 sofre	diretamente	os	 impactos	da	 escassez	

crescente	 de	 recursos	 para	 um	 projeto	 que	 se	 situa	 fora	 do	 negócio	 central	 do	 jornal.																

Entre	outros,	verificam-se	sucessivos	cortes	no	orçamento	do	Prêmio,	a	busca	crescente	por	

patrocínios	 e	 parcerias	 que	 amenizem	 seus	 custos	 logísticos	 pelos	 próprios	 jornalistas	

envolvidos,	a	variação	do	tamanho	dos	cadernos	especiais	em	número	de	páginas	ao	longo	dos	

anos,	a	terceirização	completa	dos	responsáveis	pelo	concurso	em	fins	de	2011,	a	redução	do	

número	de	finalistas,	que	passa	a	ser	fixado	em	apenas	seis,	sendo	três	de	cada	premiação.	E	a	

saída	 da	 editora,	 em	 2014,	 que	 foi	 responsável	 pelo	 projeto	 no	 jornal	 desde	 seu	 início,	

alterando	radicalmente	os	rumos	da	premiação	em	sua	décima	edição.	

Já	 as	 crises	 no	 campo	 das	 organizações	 da	 sociedade	 civil	 tiveram	 forte	 reflexo	 no	 Prêmio	

principalmente	em	dois	momentos:	 com	a	 instauração	da	CPI	das	ONGs	em	2007	e	a	 crise	

política	 deflagrada	 com	 a	 queda	 de	 um	ministro	 por	 uso	 ilícito	 de	 transporte	 de	 uma	OSC	

integrante	 da	 Rede	 Schwab,	 no	 ano	 de	 2011,	 culminando	 com	 uma	 abordagem	 de	

criminalização	do	setor.		

No	 primeiro	 caso,	 por	 pressão	 do	 jornal,	 que	 se	 fundamenta	 no	 princípio	 da	 credibilidade,	

iniciou-se	 um	 processo	 de	 sofisticação	 da	 seleção	 de	 empreendedores	 sociais,	 seja	 pelos	

documentos	exigidos,	cada	vez	mais	complexos,	seja	pela	busca	de	parceiros	com	expertise	em	

análises	financeiras	e	de	risco,	como	empresas	de	auditoria	independente,	pesquisadores	do	

setor	financeiro	e	escritório	de	advocacia	especializados.		

No	 segundo	momento,	 vê-se	o	 aumento	da	preocupação	 com	os	 contratos	dos	 candidatos	

selecionados	com	o	poder	público,	que	passam	a	ser	analisados	pela	equipe	de	avaliação,	além	
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da	criação	de	espaços	de	debate	sobre	a	cultura	de	criminalização	das	OSCs	no	Brasil.	Em	parte,	

a	Rede	Folha	surge	na	esteira	desses	desdobramentos,	sendo	um	de	seus	norteadores	de	ação	

“ressignificar	 e	 unificar	 os	 discursos	 sobre	 o	 terceiro	 setor	 que	 é	 idôneo”.	 Outro	 fator	

contextual	externo	que	a	impulsiona	é	a	fragilidade	das	instituições	de	suporte	ao	movimento	

do	empreendedorismo	social	brasileiro	naquela	conjuntura,	notadamente	com	a	diminuição	

das	atividades	da	Ashoka	no	país	anos	antes.	

O	 registro	 histórico	 denota	 para	 além	 das	 grandes	 crises	 uma	miríade	 de	 micromudanças	

ocorridas	 em	 razão	 do	 contexto	 externo	 ao	 Prêmio.	 Entre	 elas,	 nota-se	 a	 mudança	 da	

terminologia	 “empresa	 social”	 para	 “negócio	 social”,	 com	 influência	 da	 parceria	 com	 a	

Artemisia,	e	o	refinamento	do	“anticonceito”	do	empreendedor	social	buscado,	com	uma	lista	

cada	vez	maior	de	perfis	inelegíveis	nos	regulamentos	ano	após	ano,	em	resposta,	muitas	vezes,			

às	inscrições	errôneas	de	candidatos	ao	concurso.	

Uma	das	mais	notáveis	 iniciativas	no	âmbito	do	Empreendedor	 Social,	 inclusive,	 ocorre	em	

parte	no	bojo	da	necessidade	de	o	concurso	se	adaptar	às	transformações	do	movimento	do	

empreendedorismo	 social	 no	 país,	 captando	 suas	 tendências	 mais	 contemporâneas:																									

o	lançamento	do	Prêmio	Folha	Empreendedor	Social	de	Futuro,	criado	em	2009	e	remodelado	

em	2013,	com	foco	nas	novas	gerações	empreendedoras	e	suas	características	diferenciadas	

de	liderança	e	modelagem	organizacional.	

Nesse	 aspecto,	 o	 presente	 estudo	 cumpre	 seu	 último	 objetivo	 subjacente	 de	 identificar	 as	

principais	características	organizacionais	dos	empreendimentos	sociais	que	se	candidatam	ao	

Prêmio	–	e	levantar	possíveis	mudanças	e	tendências	nesse	sentido.	

Quando	 se	 analisa	 o	 conjunto	 dos	 finalistas	 do	 Prêmio	 Empreendedor	 Social,	 vê-se	 um	

espelhamento	idiossincrático	da	própria	história	do	movimento	do	empreendedorismo	social	

no	 país.	 Encontram-se	 casos	 de	 desdobramento	 direto	 da	 Teologia	 da	 Libertação	 da	 Igreja	

Católica,	 que,	 ao	 impulsionar	 a	 criação	 de	 Comunidades	 Eclesiais	 de	 Base,	 deu	 um	 passo	

decisivo	 na	 direção	 destas	 novas	 mobilizações,	 introduzindo	 o	 ideário	 da	 democracia	

participativa	nos	bairros	populares	(Cardoso,	1987).	Esse	é	o	exemplo,	entre	vários	outros,	do	

economista	José	Dias	Campos,	do	Cepfs	(Centro	de	Educação	Popular	e	Formação	Social)	e	do	

teólogo	Joaquim	de	Melo	Neto,	idealizador	do	Banco	Palmas.		
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Algumas	 [organizações]	 de	 inserção	 mais	 popular,	 como	 as	 associações	 de	 moradores	 de	
bairros,	 surgem	 como	 herdeiras	 naturais	 dos	movimentos	 sociais	 e	 parceiras	 de	ONGs	 com	
atuação	mais	ampla.	Outras	se	caracterizam	por	atuarem	em	benefício	de	associados	agregados	
e	 interesses	 comuns,	 como	 as	 associações	 de	 pais	 e	 amigos	 de	 pessoas	 dependentes	 de	
cuidados	 especiais.	 Ou,	 ainda,	 para	 apoiarem	 uma	 causa	 comum	 como:	 a	 diminuição	 da	
violência	urbana,	a	recuperação	de	espaços	degradados	das	cidades,	a	proteção	de	recursos	
naturais	e	de	bens	culturais.	(Fischer,	2002a,	p.	49)	
	

Diversos	finalistas	do	Prêmio	exemplificam	essa	trajetória	histórica:	Eliana	Sousa,	da	Redes	da	

Maré,	que	surge	do	movimento	de	associação	de	moradores	no	Complexo	da	Maré,	no	Rio;	a	

analista	de	sistemas	Iraê	Cardoso,	cuja	organização,	Aappe,	se	caracteriza	por	ter	origem	em	

uma	 associação	 de	 pais	 de	 pessoas	 com	 deficiência;	 e	 Claudio	 e	 Suzana	 Padua,	 do	 Ipê,	

organização	que	surge	na	profícua	década	de	1990,	mais	exatamente	em	1992,	ano	da	Eco-92	

no	Rio	(Aoqui	et	al.,	2013).		

Esse	 perfil	 de	 líderes	 pioneiros	 que	 compõe	 o	 grupo	 dos	 selecionados	 vai	 aos	 poucos	 se	

mesclando	com	o	de	uma	nova	geração	de	empreendedores	sociais,	com	forte	senso	prático	e	

foco	 em	 resultados,	 como	o	 administrador	 Rodrigo	 de	Méllo	 Brito,	 cocriador,	 em	2005,	 da	

Aliança	Empreendedora	(PR),	que	dá	suporte	a	microempreendedores	de	baixa	renda.	Com	o	

Walmart,	por	exemplo,	Rodrigo	estabelece	uma	parceria,	mundialmente	 inédita,	em	que	os	

grupos	produtivos	apoiados	pela	ONG	integram	a	cadeia	de	fornecimento	da	maior	rede	de	

supermercados	do	planeta	(Aoqui	et	al.,	2013).	

Em	comum	a	 todos	eles	está	o	processo	de	profissionalização	da	gestão,	preocupação	com	

mensuração	dos	resultados	e	sustentabilidade.	Para	Fischer	(2013),	organizações	como	o	Banco	

Palmas	 e	 o	 Afro	 Reggae,	 finalistas	 do	 Prêmio	 e	 conhecidas	 por	 meio	 de	 vários	 estudos,	

perceberam,	muito	cedo,	“que	tinham	que	gerar	recursos,	não	apenas	no	sentido	de	gerar	o	

recurso	financeiro	para	sustentar	o	próprio	movimento,	como	no	sentido	de	melhorar	a	sua	

expertise,	a	sua	expertise	de	gestão,	sua	expertise	tecnológica,	entre	outros”	(p.	282).		

.	 .	 .	através	de	uma	pesquisa	conduzida	pela	SEKN	de	2006	a	2009,	pode-se	ver	que	apenas	
iniciativas	 que	 introduziram	 inovações	 tecnológicas	 e	 novos	 arranjos	 institucionais	 foram	
capazes	de	reduzir	custos	ao	longo	da	cadeia	de	distribuição,	ganhando	escala	e	rentabilidade	
crescente.	(Moura	et	al.,	2015,	p.	447)	
	

Entre	os	vencedores,	ainda	que	no	concurso	da	Schwab	e	da	Folha	fiquem	evidentes	algumas	

tendências,	como	uma	possível	mudança	dos	laureados	pioneiros	nos	primeiros	anos	(Eugenio	

Scannavino	Netto	e	Tião	Rocha)	para	empreendedores	mais	jovens	e	em	formas	de	atuação	
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diferenciadas	nos	últimos	(Claudio	Sassaki,	Eduardo	Bontempo	e	Sergio	Andrade),	é	no	Prêmio	

Empreendedor	Social	de	Futuro	que	se	sobressaem	diversas	características	dessa	nova	geração	

empreendedora:	coletivismo,	horizontalidade,	descentralização	de	poder,	cultura	startup	e	uso	

da	 tecnologia	 como	elemento	 central,	 em	 consonância	 com	o	 que	Osberg	 e	Martin	 (2015)	

alcunham	de	nova	tecnologia	capacitadora.	

Com	 o	 passar	 de	mais	 de	 uma	 década,	 o	 Prêmio	 também	 espelha	 a	 dificuldade	 teórica	 e	

empírica	de	se	definirem	fronteiras	em	um	campo	com	organizações	de	modelagem	cada	vez	

mais	híbrida	no	que	tange	à	geração	de	receitas	e	impacto	socioambiental	(Alter,	2007;	Fischer	

&	 Comini,	 2012b;	 Moura	 et	 al.,	 2015;	 Porter	 &	 Kramer,	 2011).	 “As	 novas	 tecnologias	 e	 o	

aumento	das	trocas	entre	mercados,	bem	como	a	frustração	com	ações	governamentais	e	de	

organizações	estatais	no	atendimento	às	questões	sociais	ampliam	a	criação	de	novos	formatos	

de	negócios	na	busca	de	soluções”	(Silva	et	al.,	2015,	p.	125).	

Uma	evidência	disso	pode	ser	verificada	na	Figura	8,	em	que	se	utiliza	o	modelo	proposto	por	

Defourny	e	Nyssens	(2012)	para	delinear	um	terceiro	setor	que	não	mais	se	enquadra	em	uma	

delimitação	de	exclusão	das	atividades	públicas	típicas	do	Estado	e	da	iniciativa	privada	com	

fins	de	lucro.	Ainda	que	não	se	possa	verificar	uma	tendência	longitudinal	em	relação	aos	anos	

em	que	cada	empreendedor	social	foi	nominado,	nota-se	claramente	alguns	traços	marcantes:	

• Não	 há	 casos	 de	 organizações	 puramente	 assistencialistas	 e	 de	 caridade,	 que	 se	

enquadrariam	no	canto	superior	esquerdo	do	triângulo	invertido.	

• Existe	apenas	um	caso	que,	quando	avaliado,	estava	na	informalidade	(o	blog	Amigos	

da	Árvore,	do	dentista	e	botânico	Ricardo	Cardim).		

• A	maioria	se	concentra	na	região	central	do	triângulo,	caracterizada	por	seu	formato	

alavancado	ou	híbrido	sem	fins	lucrativos.	

• Há	uma	proximidade	de	atuação	da	comunidade	e,	em	menor	grau,	do	poder	público,	

no	caso	sobretudo	dos	que	prestam	serviços	via	SUS.	

• Diversas	organizações	se	encontram	próximas	ou	sobre	a	fronteira	entre	com	e	sem	fins	

lucrativos,	indicando	o	hibridismo	de	seu	modelo	operacional	(caso,	por	exemplo,	das	

que	mantêm	personalidades	jurídicas	de	ambas	as	naturezas);	várias	outras,	ainda	que	

sem	 fins	 lucrativos,	 posicionam-se	 próximas	 da	 linha,	 por	 gerarem	 grande	 parte	 da	

receita	auferida	anualmente	por	meio	da	prestação	de	serviços	ou	venda	de	produtos.	
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• Em	11	casos,	há	uma	clara	ruptura	para	além	da	fronteira	dos	sem	fins	de	lucro	(caso	

das	 cooperativas	 e	 dos	 negócios	 sociais).	 Destacam-se	 proporcionalmente	 os	

Empreendedores	Sociais	de	Futuro,	o	que	aponta	uma	tendência	nesse	sentido.		

Vale	ressaltar	que	se	trata	de	uma	classificação	livre	com	base	na	leitura	dos	documentos	de	

seleção	e	avaliação,	cadernos	especiais	e	vivência	empírica	do	autor	desta	dissertação,	de	modo	

a	oferecer	apenas	um	panorama	sistematizado	que	sirva	de	proxy	da	realidade	estudada.	

Figuras	8	e	9.	Finalistas	e	vencedores	dos	prêmios:	uma	tentativa	de	categorização			

	
	

	
	
Nota:	elaborado	pelo	autor	com	base	em	Defourny	e	Nyssens	(2012),	baseados	em	Pestoff	(1998,	2005)	
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Ao	se	analisar	a	base	como	um	todo	de	inscritos,	nota-se	uma	ampla	maioria	de	organizações	

sem	fins	lucrativos,	que	perfaz	quase	70%	do	total,	ao	passo	que	cerca	de	22%	representam	

instituições	com	fins	lucrativos.	Quando	se	aprofunda	o	olhar	para	esse	universo,	entretanto,	

vê-se	 uma	 nítida	 evolução	 conceitual	 em	 ambos	 os	 grupos.	 No	 primeiro	 caso,	 os	 inscritos	

passam	de	um	perfil	assistencialista	e	de	caridade	para	iniciativas	empreendedoras	no	decorrer	

dos	anos;	no	segundo,	empresas	intermediárias	e	de	autônomos	cedem	espaço	para	negócios	

sociais	 voltados	 a	 artesanato,	 em	 uma	 primeira	 instância,	 e	 startups	 aceleradas	 por	

desenvolvedoras	do	ecossistema,	muitas	das	quais	na	área	de	tecnologia.	

Destarte,	 a	 pesquisa	 corrobora	 com	 uma	 tendência	 sinalizada	 por	 Bose	 (2012),	 de	 que	 o	

empreendedorismo	social	 “clássico”,	ancorado	no	Terceiro	Setor	e	em	formas	organizativas	

mais	tradicionais,	deve	passar	por	mudanças,	sendo	a	emergência	dos	negócios	sociais	como	

alternativa	 capitalista	 para	 promoção	do	desenvolvimento	 local	 uma	 tendência	 que	 tem	 se	

consolidado	em	muitos	países	e	começa	a	ganhar	força	no	Brasil.		

	
À	 guisa	 de	 conclusão,	 nota-se	 que,	 ainda	 que	 o	 Prêmio	 influencie	 o	 movimento	 do	

empreendedorismo	social	brasileiro,	tendo	se	consolidado	como	uma	referência	na	seleção	e	

promoção	de	líderes	socioambientais	no	país,	em	maior	parte	ele	espelha	e	busca	se	adaptar	–	

e	 sobreviver	 –	 ao	 seu	 mutante	 contexto,	 de	 forma	 inerentemente	 atrelada	 às	 iniciativas	

empreendidas	pela	equipe	que	o	realiza,	sem	um	claro	direcionamento	estratégico	e	de	longo	

prazo	por	parte	das	realizadoras.	

É	certo	que	o	estudo	do	movimento	do	empreendedorismo	social	vem	atrelado	a	críticas	de	

que	o	seu	sucesso	tem	frequentemente	levado	ao	obscurecimento	do	entendimento	de	sua	

realidade,	pelo	risco	de	apresentar-se	como	nova	panaceia	capaz	de	resolver	magicamente	os	

enormes	problemas	econômicos,	morais	e	de	gestão	como	os	que	enfrentam	nesta	transição	

para	além	do	capitalismo	financeiro	global	(Bose,	2012),	ou	de	que	se	trata	superficialmente	

de	um	discurso	neoliberal	que	preconiza	a	iniciativa	individual	e	provada	contra	a	ineficiência	

burocrática	do	Estado	e	a	politização	dos	conflitos	sociais	(Paoli,	2002).		

Entretanto,	concorda-se	nesta	pesquisa	com	a	visão	de	Alter	(2007),	de	que	atualmente	vive-

se	em	uma	conjuntura	em	que	o	potencial	para	o	empreendedorismo	social	é	muito	grande,	

mas	o	conjunto	atual	de	empreendimentos	sociais	autoidentificados	é	pequeno,	fragmentado	
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e,	de	certa	 forma,	elitizado.	Paradoxalmente,	entre	practitioners,	é	um	fenômeno	ainda	em	

plena	ascensão,	com	“uma	oportunidade	extraordinária	para	construir	o	campo”	(p.	10).		

Nesta	 conjuntura,	 practitioners,	 líderes	 e	 acadêmicos	 igualmente	 estão	 trabalhando	 para	

avançar	nesse	campo	emergente,	destilando	“boas	práticas”	e	compartilhando	lições	entre	as	

organizações	comprometidas	com	o	desenvolvimento	do	movimento	do	empreendedorismo	

social.	É	neste	ponto	onde	se	insere	o	caso	estudado.		

	

6.1	 Limitações	do	estudo	e	recomendações	para	pesquisas	futuras:	

A	produção	científica	sobre	o	tema	estudado	nesta	dissertação	se	intensificou	nos	últimos	seis	

anos,	 mas	 ainda	 está	 em	 processo	 de	 construção	 e	 necessita	 base	 conceitual	 e	 autores	

referenciados	 para	 que	 possa	 alcançar	 níveis	 superiores	 de	 contribuição	 para	 o	

desenvolvimento	do	estado	da	arte	deste	campo	do	conhecimento	(Rosolen	et	al.,	2013).			

Em	 consonância,	 Phillips	 et	 al.	 (2015)	 apontam	 que,	 a	 despeito	 do	 crescente	 interesse	

acadêmico	 em	 inovação	 social	 e	 empreendedorismo	 social,	 poucos	 esforços	 têm	 sido	

empreendidos	para	fornecer	uma	revisão	abrangente	dos	estudos	existentes.	

Espera-se	que	esta	dissertação	contribua	nesse	sentido,	tanto	para	o	avanço	da	teoria	como	do	

trabalho	empírico	de	practitioners	do	setor,	seja	no	campo	do	empreendedorismo	social	como	

um	todo,	seja	no	de	premiações	filantrópicas	ou	socioambientais.	

Ainda	 que	 os	 objetivos	 deste	 estudo	 tenham	 sido	 incessantemente	 buscados,	 inclusive	 em	

relação	 aos	 almejados	 princípios	 dialógicos	 de	 autenticidade,	 plausibilidade,	 criticidade,	

reflexividade	e	artfulness,	propostos	por	Pozzebon,	Rodriguez	&	Petrini	(2014)	na	metodologia	

desta	 pesquisa,	 uma	 série	 de	 limitações	 e	 restrições	 se	 interpõem.	 Entre	 elas,	 o	 fato	 de	 o	

pesquisador	ter	optado	por	usar	exclusivamente	fontes	de	dados	secundárias	para	organizar	e	

historiar	o	caso	em	questão	tem	como	contraponto	alguns	riscos,	entre	os	quais	(i)	possíveis	

erros	de	 interpretação,	 (ii)	dependência	de	registros	não	elaborados	e	tratados	com	fins	de	

estudo	e	(iii)	lacunas	potenciais	pela	falta	de	acesso	a	determinados	dados	que	possam	melhor	

responder	ao	problema	desta	investigação.	Outrossim,	procurou-se	dirimir	tais	limitações	por	

meio	de	um	minucioso	e	extensivo	levantamento	e	categorização	de	fontes,	com	triangulação	

interna	 entre	 diferentes	 documentos,	 certas	 vezes	 divergentes,	 o	 que	 foi	 parcialmente	
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solucionado	com	a	participação	de	profissionais	e	pesquisadores	envolvidos	no	caso.		

Como	declarado	na	seção	metodológica	deste	trabalho,	não	se	almejou	a	generalização	dos	

resultados	obtidos,	o	que,	na	visão	de	parte	dos	pesquisadores,	constitui	outra	limitação.		

A	abordagem	quantitativa	poderia	ser	empregada,	adicionalmente,	para	ratificação	dos	dados	

e	conferir	maior	precisão	sobretudo	no	que	tange	às	mudanças	e	tendências	das	características	

organizacionais	dos	empreendimentos	sociais	que	se	candidatam	ao	Prêmio.	

Todo	o	formato	metodológico	deste	estudo,	contudo,	visou	a	criar	uma	linha	de	base	inédita	

do	Prêmio,	por	meio	de	seu	registro	histórico	e	organização	de	dados,	sabendo-se	de	antemão	

do	potencial	de	análise	e	geração	de	teoria	que	o	caso	permite.	Destarte,	uma	série	de	estudos	

complementares	podem	ser	sugeridos,	entre	os	quais:			

• Realizar	um	trabalho	de	natureza	quantitativa,	com	cruzamentos	dos	dados,	análises	de	

conglomerados	 e	 fatorial	 para	 obter	 correlações	 e	 resultados	 estatisticamente	

comprovados	 (por	 exemplo,	 comparando	 inscritos	 de	 primeira	 fase	 com	 finalistas	 e	

vencedores).	

• Estudar	o	Prêmio	sob	a	perspectiva	da	outra	realizadora,	a	Fundação	Schwab.	

• Analisar	de	forma	profunda	os	modelos	híbridos	presentes	na	premiação.	

• Aprofundar	o	estudo	do	Prêmio	Empreendedor	Social	de	Futuro,	de	maneira	a	gerar	

melhor	compreensão	das	novas	gerações	empreendedoras.	

• Aplicar	 de	 forma	 sistematizada	 o	 modelo	 de	 terceiro	 setor	 de	 Defourny	 e	 Nyssens	

(2012)	para	testar	tendências	entre	os	finalistas	de	ambos	os	prêmios.	

• Analisar	a	aliança	intersetorial	do	caso	usando	diferentes	modelos,	como	o	de	Austin	

(2000),	a	fim	de	se	compreender	seus	fatores	críticos	de	sucesso.	

• Verificar	como	o	Prêmio	influencia	e	beneficia	(ou	não)	aqueles	que	o	recebem,	como	

atestam	Santana	&	Souza	(2015)	em	estudo	sobre	a	Terra	Nova,	e	qual	é	o	papel	e	a	

relevância	das	premiações	no	âmbito	do	empreendedorismo	social	brasileiro.	
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ANEXO	1:	FORMULÁRIO	DE	INSCRIÇÃO	2008	
	

 

 
 

Formulário de Inscrição 
Empreendedor Social 2008 

 
 
As informações abaixo devem ser preenchidas preferencialmente pelo fundador ou 
por um representante oficial da organização. 
 
Os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório 
 
2 1  

 
 
  Detalhes para contato 
 
  

Data de 
inscrição: 

Dia: * Mês: * Ano: * 

Sobrenome do 
candidato: 

* 

Primeiro 
nome: 

* 

Nacionalidade:   * 
Data de 
nascimento: 

Dia: *      Mês:    * Ano:   * 

Organização:   * 
Endereço:   * 
Cidade:   * 
CEP:  
Estado:  
País:   * 
Telefone: Código do país:  *   Código de área:  *   Telefone  * 

 

Fax: Código do país:   *   Código de área:   *   Fax  * 
 

E-mail:   * 
Site:  

 
 
  A. Informações sobre a organização 
 
  

A.1. Área geográfica de atividade da organização: 
 
A.2. Mês/Ano de constituição da organização: 
  * 
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A.3. Área de atividade (assinalar todas as respostas aplicáveis) *  
70

 
_ Saúde 
_ Ambiente 
_ Desenvolvimento de negócios 
_ Microcrédito 
_ Tecnologia 
_ Água/saneamento 
_ Educação 
_ Carência habitacional e moradia 
_ Comunicação/mídia 
_ Desenvolvimento rural 
_ Comércio justo 
_ Condições de trabalho 
_ Outra  

 

A.4. Conte-nos sobre a sua organização. Que problemas ela procura abordar e 
como? Como ela está constituída legalmente (se com fins lucrativos ou sem fins 
lucrativos)? (máximo 150 palavras): 
  * 
 

A.5. Descreva a equipe de gerenciamento da sua organização (máximo 100 
palavras): 
  * 
A.6. Indique o número de *  
73

 
Funcionários em período integral      _ 
Funcionários em meio período  
Voluntários   

 

 
 
  B. Informações sobre o fundador 
 
  

B.1 Conte-nos sobre você, o fundador da organização. O que o inspirou a levar 
adiante a idéia original? (máximo 150 palavras): 
   
 
B.2 Comprometimento de tempo. Quanto do seu tempo você investe nessa 
organização? *  
75

 
_ Período integral  
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_ Meio período (indicar percentual de tempo mensal) __%  
 

 
 
  C. Adequação aos critérios 
 
  

 
Assinale no quadro o que melhor reflete sua situação/situação da organização. 
Acrescente comentários, se julgar útil. 
 
1. Inovação 
 
  

a) A inovação feita em sua organização é melhor descrita da seguinte forma 
(assinale todas as respostas que se aplicam): *  
76

 
_ É um produto novo 
_ É um serviço novo 
_ É uma tecnologia nova 
_ É uma abordagem nova para um problema antigo 
_ Outro (especificar)  consideramos tecnologia nova o uso de computadores, com 

informática dirigida à população que mora no campo: trabalhadores rurais e 
pequenos produtores. 

 

Comentários: 
 
 
b) Até que ponto a sua iniciativa empreendedora/organização introduziu novas 
abordagens ou novas soluções para os problemas sociais? * 
78

 
_ A abordagem ou solução empregada pela nossa organização já é aplicada por 

outras organizações no país, com pequenas diferenças. 
_ A abordagem ou solução empregada pela nossa organização é nova para a área 

ou para esta região do mundo, mas ela já existe e está sendo utilizada em 
outras localidades. 

_ A abordagem ou solução empregada pela nossa organização era desconhecida 
antes da minha iniciativa empreendedora, mas seu caráter inovador apresenta 
pequenas diferenças em relação ao praticado anteriormente. 

_ A abordagem ou solução empregada pela nossa organização é verdadeiramente 
nova e exclusiva. Nossa organização descobriu como usar, combinar e captar 
recursos e métodos de prestação de serviços. 

 

Comentários: 
 

 
2) Alcance e abrangência 
 
  

a) Atualmente a sua iniciativa empreendedora/organização está bem difundida 
porque: *  
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80
 

_ Abarca diversas comunidades em um Estado/região 
_ Abarca diversos Estados/regiões de um país 
_ Abarca a maioria do país 
_ Abarca mais do que um país 

 

Comentários: 
 

b) Qual é o total atual de beneficiários diretos da sua iniciativa 
empreendedora/organização? *  
82

 
_ Menos que 5.000 
_ Entre 5.000 e 15.000 
_ Entre 15.000 e 50.000 
_ Acima de 50.000 

 

Comentários: 
 

 
3) Impacto social direto 
 
  

a) Até que ponto a sua iniciativa empreendedora/organização transformou práticas e 
sistemas estabelecidos? *  
84

 
_ Nossa organização não tem como superar as práticas e sistemas estabelecidos 
_ Nossa organização destina-se a mudar práticas e sistemas estabelecidos, mas 

isso ainda não está evidente 
_ O impacto sobre as práticas e sistemas estabelecidos está se tornando evidente 

em nossa organização 
_ Nossa organização transformou completamente as práticas e/ou sistemas 

estabelecidos 
 

Comentários: 
 

 
b) Qual o grau de tangibilidade dos resultados da sua organização até o momento? *  
86

 
 
_ 

Ainda não está comprovado o quanto nossa organização melhorou a vida das 
pessoas 

_ Há resultados suficientes para supor que a nossa organização melhorou a vida 
das pessoas, mas a comprovação documentada ainda é limitada ou sem 
evidências 

_ Há evidências rudimentares, corroboradas por documentação quantitativa e 
qualitativa, que mostram o impacto tangível que a nossa organização provocou 
na vida das pessoas 
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_ Há evidências convincentes, corroboradas por documentação, que a nossa 
organização conseguiu melhorias tangíveis na vida das pessoas 

 

Comentários: 
 

 
4) Efeito multiplicador 
 
  

a) Até onde a sua iniciativa empreendedora/organização poderia ser expandida para 
além do seu grupo de beneficiários original? *  
88

 
_ Nossa iniciativa pode estar restrita principalmente a beneficiários iniciais 
_ Ainda não está provado que a nossa iniciativa pode ser expandida para 

comunidades adjacentes ou em todo o país 
_ Está provado que nossa iniciativa pode ser expandida para outros Estados ou 

regiões vizinhas do país e/ou para outros países 
_ Nossa organização já se expande para outros países 

 

Comentários: 
 

b) Como os elementos da sua iniciativa empreendedora podem ser adaptados a 
outros cenários? *  
90

 
_ O potencial para adaptação de alguns elementos da nossa iniciativa em outras 

localidades não está claro 
_ O potencial para adaptação de alguns ou muitos elementos da nossa iniciativa 

podem ser transferidos e adaptados a outras localidades com ambientes cultural 
e político semelhantes 

_ A maioria dos aspectos da nossa iniciativa podem ser transferidos e adaptados 
para outros cenários no mundo 

_ Os elementos da nossa iniciativa já se estende a outros países 
 

Comentários: 
 

 
 
5) Sustentabilidade 
 
  

a) Política (assinale a resposta que mais se aplica a sua organização) *  
92

 
_ Mudanças no ambiente político ou de legislação podem prejudicar facilmente a 

iniciativa empreendedora da nossa organização 
_ Mudanças no ambiente político ou de legislação podem prejudicar ou abalar a 

iniciativa empreendedora da nossa organização 
_ É improvável que mudanças no ambiente político ou de legislação possam 

prejudicar a iniciativa empreendedora da nossa organização 
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_ A iniciativa empreendedora da nossa organização está isolada ou é independente 
de qualquer mudança política ou de legislação 

 

Comentários: 
 

b) Financeira (assinale a resposta que mais se aplica a sua organização) *  
94

 
_ A iniciativa empreendedora da nossa organização não conta com financiamento 

externo e apoia-se integralmente em voluntários não remunerados 
_ A iniciativa empreendedora da nossa organização é financiada unicamente por 

caridade e sobrevive em função de subsídios e doações que ela recebe 
_ A iniciativa empreendedora da nossa organização gera uma parcela de sua 

receita por intermédio de venda de bens e serviços ou pagamento de 
contribuições regulares 

_ A iniciativa empreendedora da nossa organização é integralmente auto-suficiente 
ou está garantida quanto a financiamento 

 

Comentários: 
 

c) Que percentual do seu orçamento a sua organização gera por meio da venda de 
produtos e/ou serviços e/ou taxas? *  
96

 
 Entre 0-20% 
 Entre 21-50% 
 Entre 51- 75% 
 Entre 76- 100% 

 

Comentários: 
 

 
98

 
_ Nossa organização é um “patrulheiro solitário”, ou seja, trabalha de maneira 

isolada. 
_ Nossa organização recebe apoio técnico e/ou financeiro de até 2 parcerias ao 

longo de pelo menos 12 meses 
_ Nossa organização recebe apoio técnico e/ou financeiro de 3 a 6 parcerias de 

longo prazo (superiores a 12 meses). Nossos parceiros são empresas ou 
organizações dos setores público e/ou privado 

_ Nossa organização recebe apoio técnico e/ou financeiro de mais de 7 parcerias 
de longo prazo (superiores a 12 meses). Nossos parceiros são empresas ou 
organizações dos setores público e/ou privado 

 

Comentários: 
 

 
6) Exemplo/liderança 
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a) Há quanto tempo você está envolvido nessa iniciativa/organização? *  
100

 
_ Recentemente (menos que 2 anos) 
_ Tempo razoável (2-5 anos) 
_ Experiente (5-10 anos) 
_ Carreira/vida (mais que 10 anos) 

 

Comentários: 
 

b) Que experiência você, o fundador da organização, tinha para trabalhar nessa 
área? *  
102

 
_ Nenhum envolvimento ou nenhuma experiência anterior à iniciativa da 

organização 
_ Alguma experiência anterior ou em áreas semelhantes (entre três e 5 anos) 
_ Ampla experiência nessa área e/ou em outras complementares (5 a 10 anos) 
_ Experiência significativa nessa área e/ou em outra complementar (mais de 10 

anos) 
 

Comentários: 
  

 
Submit 29  
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ANEXO	2:	FORMULÁRIO	DE	INSCRIÇÃO	2013	

We strongly encourage all potential candidates to carefully read our selection criteria before completing an 
application. Please note that government/public sector personnel, research institutions, and foundations that 
provide financial or technical support to social enterprises will not be considered. 
 
This information will be treated confidentially and used only for the purpose of evaluation for 
the Schwab Foundation network. If you have completed the Social Reporting Standard (SRS) 
(or a similarly comprehensive reporting standard) within the last 12 months, you may submit 
the SRS in place of this application.  
 
IMPORTANT - The following documents must be submitted along with the application form: 

• An updated copy of the applicant’s CV or resume  
• Financial statements (income statements and balance sheets) for the last 3 years 
• A copy of the most recent annual report  
• Any available 3rd party evaluation of your organization 
• An organization chart or staffing chart with reporting lines  
• Links to videos of recent public talks you have given, or current articles or blogs you may have 

written 
• E-mail addresses of two references. Indicate their name, title, and organization, as well as a 

brief one-line description of the nature of your professional relationship (ideally your 
references can testify directly to your organization's activities and impact, so a funder, 
government partner, or third party expert would be ideal).  

General Information  
Date of Application (DD/MM/YY): 

             

Applicant (Founder / Chief Executive) Name:  

How much of your time do you invest in this organization:  

Nationality:  
Birth Date (DD/MM/YY): 

 
Social Enterprise Name: 

 
Year Established: 

 
Address of Headquarter Office: 

 
Other Offices (City, Country): 

 

Schwab Foundation Application Form 
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Website: 

 
Telephone: 

 
Mobile Phone: 

 
E-mail Address: 

 
Personal Assistant’s E-mail Address: 

 
 
Legal form of your organization (not-for-profit organization, private company, public company, etc.): 

 
 
Sector(s) (e.g. microfinance, health, education, energy): 

 

 
1. Describe the specific social or environmental issue(s) that your organization is trying to solve. 
Wherever possible, include statistics, figures, and facts to explain the relevancy and scale of the 
problem.           

                           
 

 
2. What is your vision or what do you intend to achieve? What is your organization’s strategy? 
How do the main activities of your organization support this strategy?  What services and/or 
products do you offer? 

 
 
 

 
3. Define and quantify your target population (the beneficiaries or clients) for each of your 
services and/or products.  Also, what groups are indirectly affected by your strategy and activities 
(family members, volunteers, etc.)?  

 
 
 

 

1. How	do	your	strategy	and	activities	create	transformative	change	in	society?		
 

 
 

 
2. Who	else	addresses	the	identified	problem	and/or	provides	similar	products/services?		
Please	list	those	organizations	below.	If	there	are	no	previous	attempts	at	solving	the	problem,	
please	explain	why	not.	

 
Entity Geographic Area Differences in Approach or Strategy 

Background: The Social Problem and Your Solution 
	

Innovation and Transformative Change 
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1.     Are your financial statements audited?      Yes    No  
 

2. What	are	your	main	revenue	streams?	
 

 

 
a. Who	are	your	top	three	financial	supporters	or	investors?		

 
 

 

 
b. What	fees	do	you	charge	for	your	activities,	products,	and/or	services?		

 
 

 

 
 

3. Please provide the following data (financials in either USD or EUR).  
 
 

Select currency  
 

EUR    USD   
 

2013 (estimate) 2012 (estimate) 2011 (actual) 2010 (actual) 2009 (actual) 

Earned Income      
Grants      
Government Support      
Total Revenue      
Total Costs      
Profit (Loss)      
Current Assets      
Current Liabilities      
Total Assets      
Debt      
Equity 
 

     

Number Direct 
Beneficiaries/Clients 

     

Number Indirect 
Beneficiaries/Clients 

     

Financial and Organizational Sustainability 
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Number Full Time  
Paid Employees 

     

Number Volunteers      
 
 
 
4. Please describe the nature of any significant partnerships you have, and how they contribute 
to your organization’s social impact (i.e. partnerships with companies, government, international 
organizations, NGOs, academic institutions, financiers, foundations). 

 
 

 
5. Please describe the functions of your supervisory body (board) and list the members. Are 
members compensated? How often does the supervisory body meet?  

 
 

 
6. Please describe the specific roles and responsibilities of the senior management team (i.e. top 
3-4 staff).  

 
 

 
7. What is the ratio between the highest paid full-time employee and the lowest paid full-time 
employee in your organization? Feel free to provide additional context for this ratio. 

 
 
 

 
 
 
 

8. If you have owners or shareholders, please list the largest 3-5 owners and the percentage 
they hold. Explain the voting rights.  

 
 
 

  

 
Given the complexity of social and environmental problems, we recognize that attempts to measure 
impact are costly and imperfect. Nevertheless, we invite you to provide an honest assessment of your 
evaluation methods and how they can be improved. Please keep your answers as concrete as 
possible and draw on specific examples. 
 
1. What are the quantifiable metrics or indicators you use to measure your impact (e.g. number of 

customers, number of tons of carbon emissions eliminated, number of people who have found 
and retained jobs after receiving vocational training, etc.)?  

 
 
 

 
2. How do you collect this data (tracking sales, anonymous surveys, third party evaluations, etc.)? 
 

 
 

 

Impact and Monitoring Effectiveness 
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3. What results do the data show? 
 

 
 

 
4. How do you use the information you collect to improve your product or service offering? 
 

 
 

 
5. What outcomes are you able to demonstrate (e.g. economic costs saved by society, reduced 

pollution, etc.)? Even if you are not able to prove causality between your activity and these 
observed effects, please explain why you use certain indicators to derive conclusions regarding 
the effectiveness of your activity. 

 
 
 

 
 

1. Which	products,	services,	and/or	activities	do	you	offer	in	which	country/region(s)?		
 

 
 

 
 

1. Which	of	the	following	method(s)	best	describes	your	growth	strategy:		
 

Open distribution model: Your organization provides consulting to third parties to proliferate the 
solution. 
 

    Franchise model: You collaborate with contracted licensees who are responsible for 
implementing the  activity locally using your brand, intellectual property, etc. 

 
    Network model: Your products/services grow through collaboration with other organizations. 

 
    Branch model: Your growth is based on opening new branches by hiring additional staff.  

 
    Other: (Please specify) 

 
 
 
	
1. Please	describe	future	expansion/replication	plans	and	the	targeted	timeframe	(e.g.	new	
products/services	you	are	planning	to	add	to	your	existing	offering,	and/or	new	regions	you	are	
planning	on	expanding	into).	

 
 
 

 
2. What	external	factors	(i.e.	social	trends,	policy	changes,	new	technologies)	might	affect	your	
organizational	strategy?		How	are	you	factoring	these	risks	and	opportunities	into	your	expansion	
plans?	

 

Reach and Scope 

Scalability and Future Growth Plans 
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1. What are your interests in joining the Schwab Foundation network?  What would you bring 
and gain from being part of the community?  

 
 
 

 
2. In addition to the work you do through your social enterprise, how would you like to contribute 
to advancing the social innovation sector? 

 
 
 

 
3. Please list the most recent prizes you and/or your organization have been awarded. 

 
 
 

 
4. Languages 

 
 Mother 

Tongue     
Converse with 
Fluency      

Converse with 
Difficulty      

Not at all 

English 
    

Other:     
Other:     
Other:     

 

The Candidate 
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ANEXO	3:	FORMULÁRIO	DA	SEMIFINAL	2007	

                                                                                               
 

 
 
 

 
 
 

      
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 “EMPREENDEDOR SOCIAL 2007” 

 
Iniciativa da Fundação Schwab em parceria com a Folha de S.Paulo 

 

FORMULÁRIO DA SEMIFINAL 
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Formulário	de	inscrição	–	SEGUNDA	FASE	
“Empreendedor	Social	2007”	

	

Parabéns!	Você	chegou	à	segunda	fase!	
	
 
INSTRUÇÕES 
As informações abaixo devem ser preenchidas preferencialmente pelo fundador ou 
por um representante oficial da organização. Responda o formulário 
eletronicamente e envie para o e-mail folhasp@se2006.org. 
 
IMPORTANTE 
 
Solicitamos, também, o envio das seguintes cópias de documentos: 
 

1) Currículo do fundador da organização (INCLUA DADOS PESSOAIS, 
ACADÊMICOS, PROFISSIONAIS E RELACIONADOS AO TERCEIRO 
SETOR);  

2) Matriz de inovação, devidamente preenchida (LEIA O ANEXO); 
3) Matriz de operações, devidamente preenchida (LEIA O ANEXO);  
4) Relatório de avaliação mais recente sobre sua organização (elaborado por 

uma entidade renomada ou por uma auditoria externa); 
5) Demonstração da conta de resultados e balanço dos últimos 3 anos (2 SE A 

ENTIDADE NÃO TIVER TRÊS OU MAIS ANOS DE EXISTÊNCIA), de 
preferência auditados fora da organização. 

 
Esses documentos poderão ser enviados da seguinte forma: 
 
1) Em formato eletrônico para o e-mail folhasp@schwabfound.org ou 
2) Para o endereço:  
 

Prêmio Empreendedor Social 2007 – Redação/Suplementos  
Al. Br. de Limeira, 425, 4º andar, Campos Elíseos  
Cep: 01202-001 - São Paulo (SP)  
 

  
Caso algum desses documentos não seja fornecido, você estará 
automaticamente excluído da competição. 
 
PRAZO FINAL 
O prazo final para recebimento dessas informações é 3 de julho de 2007.  
Formulário/documentos recebidos após essa data não serão considerados.  
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NOTIFICAÇÃO 
Você será notificado, em julho, se for um candidato a finalista. Nesse caso, é 
possível que a Folha de S.Paulo e a Fundação Schwab visitem sua organização. O 
vencedor será anunciado em novembro de 2007.  
 
 
Identificação	
 
Primeiro nome:  Sobrenome:  
Cargo ou função na organização:  
Nome da organização:  
 
 
Inovação	
 
Que	necessidade(s)	específica(s)	sua	organização	está	trabalhando	para	suprir?		
 
 

 
Você	tem	realizado	pesquisa(s)	para	medir	o	grau	dessa(s)	necessidade(s)?	
	Por	favor,	descreva	as	informações	quantitativamente.	
 
 
 
De	que	maneira	sua	iniciativa	é	realmente	inovadora?		Por	favor,	utilize	exemplos	específicos	de	
atividades	e	estratégias	que	se	destacam	em	sua	iniciativa	diferenciando-a	de	outros	projetos	
similares	ao	seu.	
 
 
 

Importante: Não se esqueça de preencher a planilha matriz de inovação 
(anexa). 

 
Alcance	e	abordagem	
	
Descreva	os	principais	desafios	enfrentados	por	sua	organização	à	medida	que	ela	cresceu.	Por	
exemplo:	falta	de	capital,	capacitação	insuficiente	dos	integrantes	da	equipe,	questões	gerenciais	
complexas	e	complicadas,	obstáculos	políticos,	falta	de	capacidade	técnica	e	organizacional,	
barreiras	sociais	etc.		
	
	
	
	
Impacto	social	direto	
	
Atualmente,	quantas	pessoas	se	beneficiam	diretamente	das	atividades	de	sua	organização?	
 
	
 
Você	conseguiria	descrever,	quantitativa	e	qualitativamente,	o	impacto	causado	em	uma	pessoa	
atendida	por	sua	organização?	
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Como	você	fica	sabendo	do	impacto	social	que	sua	organização	tem	sobre	os	beneficiários	diretos	de	
sua	ação?		
	
	
	
 
Efeito	multiplicador	(replicabilidade)	
	
Onde,	geograficamente,	sua	organização	começou?	Descreva	seu	crescimento	e	sua	difusão	para	
outras	comunidades.		Gostaríamos	de	saber,	particularmente,	como	se	deu	esse	crescimento.	
Informe,	por	exemplo:	
	
a.		Se	a	sua	iniciativa	cresceu	organicamente,	de	dentro	para	fora	ou	
b.		Se	ela	foi	difundida	por	intermédio	de	franquia	ou	de	alguma	parceria	ou	
c.		Se	foram	outros	que		adotaram	e	multiplicaram	o	seu	modelo,	sem	qualquer	envolvimento	de	sua	
organização.	
 
 
 

 
Quais	são	os	pontos	fortes	e	fracos	de	sua	iniciativa	para	implantá-la	em	outros	contextos?	
	
	
	
O	que	você	tem	feito	para	que	as	ações	de	sua	organização	sejam	adotadas	por	outros	
empreendedores	sociais,	governos,	empresas	e	demais	comunidades?	
	
	Por	exemplo:	Você	documenta	e	sistematiza	os	problemas	enfrentados	por	sua	organização	para	
facilitar	a	multiplicação	de	suas	ações	e	viabilizá-las	em	outros	contextos?	Você	estabelece	parcerias	
com	outras	organizações	para	multiplicar	suas	ações?	Realiza	seminários	ou	palestras	para	esclarecer	
e	divulgar	a(s)	metodologia(s)	desenvolvida(s)	por	sua	organização?	Fornece	apoio	técnico	e/ou	
financeiro	para	outras	comunidades	implantarem	sua	iniciativa	em	outras	regiões?		
	
	
	
Sustentabilidade	
	
Quais	são	as	principais	fontes	de	renda	ou	receitas	de	sua	organização?	Sua	organização	gera	
recursos	através	da	venda	de	produtos	e/ou	serviços?	Quanto	(em	reais)?	Ela	recebe	ajuda	em	
dinheiro?	Quanto	(em	reais)?		Por	favor,	identifique	as	organizações	que	a	apóiam	e	descreva	a	
natureza	desses	apoios.		
 
 

 
Como	esse	orçamento	é	alocado	ou	distribuído?	Quais	são	seus	maiores	custos	em	relação	ao	
volume	arrecadado?	Não	esqueça	de	enviar	uma	demonstração	da	conta	de	resultados	e	balanço	dos	
últimos	2-3	anos,	de	preferência	auditados.	
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Que	outras	entidades	colaboram	com	a	sua	organização?	Descreva	a	natureza	dessas	colaborações	
(se	provém	de	empresas,	governo,	organizações	internacionais,	ONGs,	instituições	acadêmicas	etc;	e	
se	essas	colaborações	são	em	dinheiro,	aparato	científico	etc.).		
 
 
 
Importante: Não se esqueça de preencher a planilha matriz de operações 
(anexa). 
	
Exemplo/liderança	
	
Nota-se	com	freqüência	que	se	aprende	muito	mais	com	os	erros	e	os	reveses	do	que	com	o	sucesso.		
Você	considera	esse	lema	verdadeiro?		Em	caso	afirmativo,	como	isso	se	aplica	a	você	e	a	seus	
esforços?		Descreva	os	erros	mais	relevantes	cometidos	por	sua	organização	e	as	lições	aprendidas	
com	eles.		
	
	
	
	
Empreendedor	Social		
	
Que	tipo	de	vantagem	você	percebe	para	si	próprio	e	para	a	sua	organização,	ao	ser	eleito	o	
“Empreendedor	Social	2007	no	Brasil”?	
	
	
	
Você	já	participou	de	outros	empreendimentos	sociais	além	da	organização	que	você	lidera?	Que	
outros	projetos	sociais	você	desenvolveu	e/ou	liderou?	Por	favor,	descreva	resumidamente	as	
experiências	sociais	desenvolvidas	ao	longo	de	sua	vida	e	especifique	quando	tudo	começou.			
	
	
	
Fluência	idiomática	
	
Assinale	a	sua	língua	materna	e	o	seu	nível	de	conversação	nos	idiomas:		
 
 
Língua 

Língua 
Materna 

Conversa com 
fluência 

Conversa com 
dificuldade 

Não fala a 
língua 

Inglês                          
Espanhol                         
Francês                         
Alemão                         
Português                         
     
Outra (anote)                         
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Lembre-se de enviar as seguintes cópias (até 3 de julho de 2007): 
 

1) Currículo do fundador da organização; 
2) Matriz de inovação, devidamente preenchida; 
3) Matriz de operações, devidamente preenchida; 
4) Relatório de avaliação mais recente sobre sua organização (elaborado por 

uma entidade renomada ou por uma auditoria externa); 
5) Demonstração da conta de resultados e balanço dos últimos 2-3 anos (de 

preferência auditados fora da organização). 
 
 
 

Muito obrigados e boa sorte! 
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ANEXO	4	–	FORMULÁRIO	DA	SEGUNDA	FASE	2013	
 

Formulário da segunda fase 
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Prezadx NOME, 
  
Parabéns! 
Você foi selecionadX como semifinalista do Prêmio Empreendedor Social.  
Realizado pela Folha de S.Paulo em parceria com a Fundação Schwab, o concurso teve 
mais de 220 inscritos na primeira etapa. 

Desses, um número restrito de participantes, por se enquadrarem melhor nos critérios pré-
estabelecidos, foi selecionado.  

Encaminhamos-lhe agora o formulário da semifinal (abaixo), que deverá ser preenchido e 
compartilhado em formato eletrônico (PDF) via Dropbox com os e-mails 
empreendedorsocial@grupofolha.com.br e contato@ponteaponte.com.br até 28/5, 
impreterivelmente.  

Trata-se do documento mais importante desta fase e deve ser preenchido 
cuidadosamente, de forma clara e concisa. Recomendamos que o leia em sua 
íntegra antes de começar a preenchê-lo, para evitar duplicidade de informações 
e retrabalho.  
 

Solicitamos também o envio das seguintes cópias de documentos, quando for possível 
(desde que justifique todos os casos de impossibilidade): 

 
1. Currículo atualizado do empreendedor socioambiental, com links para vídeos de 

palestras proferidas recentemente e/ou artigos publicados ou postado em blogs ou 
sites; 

2. Demonstrações contábeis completas dos últimos três anos (balanço patrimonial, 
demonstração de superavit/deficit, mutação do patrimônio, demonstração dos 
fluxos de caixa e notas explicativas), de preferência auditados por um especialista 
externo; 

3. Último relatório anual de atividades, com principais realizações, resultados e metas 
atingidas no ano; 

4. Organograma da organização (ou estrutura organizacional), listando principais 
responsabilidades/atribuições de cada colaborador, seus respectivos salários e 
forma de contratação (CLT/voluntário/RPA); 

5. Relatório de avaliação mais recente da organização (elaborado por um terceiro que 
seja uma entidade renomada); 

6. Documentos institucionais disponíveis (planejamento estratégico, plano de negócio, 
"pitch", missão/visão/valores, apresentações passadas para conselho, etc.); 

7. Títulos e qualificações que a entidade possua (UPF, UPE, UPM, Comas, Cebas, 
OSCIP, OS etc.); 

8. Estatuto da organização (ONGs) ou contrato social (empresas sociais); 

9. Ata da última eleição da Diretoria, no caso de ONGs; 

10. Endereços de e-mail de pelo menos duas referências, mencionando nome, cargo e 
organização, e também uma descrição sucinta da natureza de seu relacionamento 
profissional (o ideal é que as referências consigam atestar diretamente as 
atividades e o impacto da organização; o mais indicado é que sejam um financiador, 
um parceiro governamental ou um terceiro, desde que um especialista); 

11. Declaração assinada pelos dirigentes de que não estão impedidos de exercer a 
administração da entidade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
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prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme preceitua o 
art. 1.011, §1º do Código Civil; 

12. Manual de operações, com descrição dos procedimentos de cada projeto em suas 
diferentes fases; 

13. Documento de planejamento estratégico da organização para os próximos anos; 

14. Certidões negativas de débitos relativas a tributos federais/Dívida Ativa da União, 
contribuições previdenciárias (INSS), FGTS, tributos estaduais e municipais e 
distribuição de processos na Justiça do Trabalho; 

15. Links de vídeos institucionais recentes próprios ou de terceiros sobre seu trabalho. 

 

Esses documentos serão analisados pela Folha de S.Paulo e pela consultoria ponteAponte 
Empreendedorismo Socioambiental, com a colaboração de terceiros (auditores e 
consultores parceiros). 

Os documentos deverão ser compartilhados em formato eletrônico (PDF) via Dropbox com 
os e-mails empreendedorsocial@grupofolha.com.br e contato@ponteaponte.com.br. 
Somente como último recurso poderá ser considerado o material por meio de correio 
expresso (por exemplo, Sedex, Fedex e DHL). Neste caso, envie-os até 28/5 para:  

 
Prêmio Empreendedor Social  
A/C Patrícia Trudes da Veiga (Empreendedor Social) 
Alameda Barão de Limeira, 425, 5o andar, CEP 01202-900, São Paulo, SP 
 

Recomendamos avisar a organização do prêmio quando do envio dos documentos. 
Ressaltamos que formulário/documentos recebidos após 28/5 de 2013 não serão 
considerados.  
Note que, segundo o regulamento do concurso, a segunda fase é sigilosa –a 
divulgação de sua seleção somente poderá ser feita com a sinalização da 
organização dos prêmios, após as fases de avaliação, em setembro/outubro. 
Portanto, não publique em seus sites, newsletter ou mídias sociais a classificação 
para a segunda fase sem prévia autorização da Folha –sob risco de 
desclassificação.  

O seu projeto poderá ser visitado por representantes da Folha de S.Paulo. Nesse caso, 
você será notificadX com antecedência para que essa visita seja agendada nos meses de 
julho e agosto. 

Salientamos que todos os documentos solicitados poderão ser analisados por um júri 
composto de membros expressivos dos setores público, acadêmico e empresarial, que 
elegerá os vencedores entre outubro e novembro de 2013. Eles são de uso confidencial e 
restrito ao julgamento do concurso. 
Todos os benefícios aos selecionados, assim como informações adicionais, podem ser 
consultados no site www.folha.com.br/empreendedorsocial.  
Agradecemos por sua participação e desejamos a você e a sua organização boa sorte na 
próxima etapa do concurso. 
Caso tenha alguma dúvida, não deixe de nos contatar o mais breve possível. 
 

Atenciosamente, 
  
Organização do Prêmio Empreendedor Social  
Patrícia Trudes da Veiga (editora) 
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 IDENTIFICAÇÃO 
Fundador da organização/empreendedor social:  
Data de nascimento:  Nacionalidade:  
RG:  CPF:  
Cargo na organização:  
Organização:  
Mês/ano de fundação:  
Endereço completo (logradouro, número, complemento e CEP):  
Cidade:  Estado: 
Site:  E-mails:  
DDD/Telefone:  DDD/Celular:  
Facebook:  Twitter:  
LinkedIn:  Skype:  
Responsável pelo preenchimento do formulário:  
Endereço:  
Cidade:  Estado:  
E-mail:  
DDD/Telefone:  DDD/Celular:  
Data de preenchimento do formulário:  

 
 
 
 
1) SOBRE VOCÊ  
  
1.1) Descreva sucintamente sua formação e suas experiências profissionais mais 
relevantes. Explique o que o levou a escolher esse curso, como foi sua experiência 
universitária, como foi seu ingresso no mercado de trabalho, os trabalhos que você fez 
antes de criar a sua organização e por que eles foram interessantes. 
 
 

 
1.2) Qual foi a experiência empreendedora mais marcante que você já teve (descreva 
como foi e o que aprendeu com ela)? 
 

 
1.3) Cite os principais acontecimentos de sua vida pessoal/profissional que o levaram 
a se tornar um empreendedor socioambiental, mencionando as datas em que ocorreram. 
 

 
1.4) Você teve algum mentor ou alguém que te inspirou? Sem sim, qual o envolvimento 
dessa pessoa, hoje, na sua organização? 
 

 
1.5) Como você descreve sua condição social (classe social, grupos sociais etc.)? 
 

 
1.6) Você é remunerado? (sim/não) Se sim, qual a sua renda bruta mensal total? Quanto 
desse valor provém da organização que empreendeu? 

 
 
1.7) Seu comprometimento de tempo é integral ou parcial? Se parcial, aponte 
atividades adicionais (remuneradas ou não que exerce) 
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1.8) De quais redes participa? (conselhos municipais, redes de empreendedorismo social 
–ex. Ashoka, Avina, Artemisia– etc.). Mencione fellowships e prêmios relevantes que tenha 
recebido. 
 

 
1.9) Como você se visualiza daqui a três anos? E a dez? 
 

 
1.10) Suponha que sua organização perca, inesperadamente, 70% de sua receita de uma 
vez. Como procederia? Qual seria, em ordem de prioridades, um plano de ação adequado 
a essa situação, na sua opinião? 
 

 
1.11) Fez, faz ou pretende fazer cursos de aprimoramento sobre gestão e/ou entidades 
de impacto social? Se sim, mencione quais, onde e quando os fez. 
 

 
1.12) Caso você obtenha 100% de sucesso no seu trabalho, qual será a realidade desse 
novo contexto? 
 

 
1.13) Qual é o seu maior sonho? 
 

 
1.14) Quais suas principais características pessoais que o marcam como empreendedor 
socioambiental? 
 

 
 
2) SOBRE SUA INICIATIVA INOVADORA 
 
2.1) Por que decidiu criar sua organização? 
 

 
2.2) Qual a missão, a visão e os valores da sua organização socioambiental? 
 

 
2.3) Cite, resumidamente, os 5 momentos marcantes que fizeram da sua organização o 
que ela é hoje, mencionando as datas que ocorreram. 
 

 
2.4) Como você visualiza sua organização daqui a três anos? E a dez? 
 

 
2.5) Qual a formação jurídica de sua organização? Que títulos ou certificados ela 
possui? (ex. associação civil, empresa de pequeno porte, cooperativa, pessoa física / Oscip, 
Utilidade Pública Municipal, Notório Saber, Cebas etc.) 
 

 
2.6) O que é pra você uma inovação social ou ambiental? De que forma sua 
organização inova (pioneirismo, inovação técnica, inovação em gestão etc.)? 
 

 
2.7) Na sua avaliação, existe diferença técnica entre gerenciar as operações de uma 
empresa e de uma organização de impacto social? Se sim, qual/quais? 
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3) SOBRE A SUSTENTABILIDADE DE SUA ORGANIZAÇÃO 
 
3.1) Na sua visão, quais são as principais vantagens/oportunidades e os maiores 
desafios/obstáculos (falta de capital, obstáculos políticos, capacitação insuficiente dos 
integrantes da equipe, questões gerenciais, know-how técnico e organizacional, barreiras 
sociais etc.) atuais de sua organização? 
Vantagens/oportunidades:  
Desafios/obstáculos:  

 
3.2) Do orçamento total deste ano, aponte em percentuais quanto provém de: 
Geração própria de renda:  
Parcerias com empresas privadas:  

• via patrocínio direto:  
• via leis de incentivo/renúncia fiscal:  

Parcerias com o poder público:  
Doações:  

• pessoa física   
• pessoa jurídica  

Outros:      % >> quais?       
 
3.3) Caso tenha parcerias financeiras com o poder público (Executivo, Legislativo, 
Judiciário e empresas mistas, nas três esferas), descreva, para cada parceria (copie e cole 
o quadro abaixo se necessário): 
Órgão parceiro/esfera:       
Data de início:       
Data de término:       
Montante financiado:       
Objetivo:       
Formato de aprovação (licitação, edital, notório saber, emenda parlamentar etc.): 
      
Principal contato (nome e e-mail ou telefone):       

 
Órgão parceiro/esfera:       
Data de início:       
Data de término:       
Montante financiado:       
Objetivo:       
Formato de aprovação (licitação, edital, notório saber, emenda parlamentar etc.): 
      
Principal contato (nome e e-mail ou telefone):       

 
Órgão parceiro/esfera:       
Data de início:       
Data de término:       
Montante financiado:       
Objetivo:       
Formato de aprovação (licitação, edital, notório saber, emenda parlamentar etc.): 
      
Principal contato (nome e e-mail ou telefone):       

 
3.4) Sua organização possui um fundo de reserva? Se sim, de quanto, atualmente?  
 

 
3.5) Liste, em ordem de importância, quais são seus principais parceiros e 
fornecedores*: 
 



	
	
	
	
238	
	

Financeiros 
 

 
Não financeiros 
 

 
* considere parceiros governamentais, empresas públicas ou mistas, empresas privadas, 
instituições acadêmicas, bancos de financiamento ou investimento, ONGs e outras 
entidades do terceiro setor e organizações internacionais, além de pessoas físicas, se for 
o caso 
 
3.6) Sua organização apresenta de forma sistematizada o gerenciamento de 
relacionamento com os parceiros? Se sim, detalhe. 
  

 
3.7) Em relação ao total de colaboradores e funcionários de sua organização, quantos 
são: 

• Contratados pela CLT:       
• Profissionais com contrato de RPA (recibo de profissional autônomo), pessoa jurídica ou 

MEI (microempreendedor individual):       
• Cooperados:       
• Estagiários:       
• Voluntários:       
• Outros:       >> quais?       
• Doutores:       
• Mestres:       
• Profissionais com nível superior:       
• Profissionais com nível médio:       
• Profissionais com nível fundamental:       
• Outros:       >> quais?       

 
3.8) Em relação aos funcionários contratados (CLT), qual o: 

• Menor salário: R$        / cargo:       
• Maior salário: R$       / cargo:       

 
3.9) Qual é a taxa de rotatividade de seus colaboradores? Quais os principais motivos 
para a saída dos colaboradores?  
 

 
3.10) O que a organização faz para reter talentos e conquistar seu comprometimento de 
longo prazo? 
 

 
3.11) Em relação aos seus colaboradores, sua organização apresenta (sim/não): 

• Avaliação regular e feedback sistematizado:       
• Benefícios:       Se sim, quais?       
• Bolsa de estudos:       
• Bônus anual:       
• Descrição de cargos e salários:       
• Plano de carreira:       
• Treinamentos regulares:       

 
3.12) Em relação aos seus colaboradores, quantos são (em %) 

• Homens:       / Mulheres:       
• Negros:       
• Índios:       
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• Pessoas com deficiência:       
• Ex-beneficiários:       

 
3.13) Quais conselhos (fiscal, deliberativo, administrativo, diretivo, honorário etc.) atuam 
em sua organização? Informe nomes, cargos/profissões de cada membro e periodicidade 
de reuniões, bem como se são remunerados. 
 

 
3.14) Você tem claro um plano de sucessão, caso tenha de se desligar da organização? 
 

 
3.15) Em termos de infraestrutura, liste os principais patrimônios materiais da 
organização (imóveis, veículos, equipamentos especiais etc.) e seus respectivos valores 
em reais. 
 

 
3.16) Sua sede é própria? Alugada? Em comodato? Descreva sucintamente o imóvel (sede 
e filiais, se for o caso), apontando os usos de cada espaço. 
 

 
3.17) Como é realizada a utilização dos excedentes financeiros (lucro/superávit)? Quais 
são os princípios que guiam esta utilização? Se ainda não houver, qual é o planejamento 
de utilização quando existir? 
 

 
3.18) Como pretende financiar suas atividades no futuro? Existem estudos que possa 
compartilhar conosco sobre a perspectiva de alcance de sustentabilidade financeira 
(breaking even point) ou até lucratividade?   
 

 
3.19) Descreva seus objetivos e estratégias a curto (1 a 2 anos), médio (4 a 5 anos) e 
longo (8 a 10 anos) prazos para garantir o impacto social e a sustentabilidade financeira 
de seu trabalho (considere diferentes estratégias tais como alianças, geração de recursos 
financeiros e não financeiros, envolvimento de beneficiários, comunicação criativa e 
mobilização de voluntários etc.).   
 

 
3.20) Sua organização incorpora práticas ambientalmente sustentáveis? Se sim, 
detalhe.  
 

 
3.21) Quais ferramentas você usa para gerir os projetos sob seu controle, para que 
saiam no prazo e ao custo orçado?  
 

 
 
4) SOBRE SEU IMPACTO SOCIAL 
 
4.1) Descreva uma situação que você sentiu que sua organização conseguiu impactar 
positivamente em uma pessoa ou em um grupo. 
 

 
4.2) Você acompanha os efeitos de seu trabalho na vida dos beneficiários diretos depois 
que eles deixam sua organização? Se sim, de que forma e por quanto tempo?   
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4.3) Qual o total de pessoas que sua organização beneficiou diretamente desde sua 
fundação? (não inclua familiares e outros beneficiários indiretos, nem os que estão 
atualmente nos projetos)  
 

 
4.4) No ano passado, quantas pessoas se beneficiaram dos programas? (não inclua 
familiares e outros beneficiários indiretos, nem os que estão atualmente nos projetos) 
 

 
4.5) Nos últimos três anos, o número de beneficiários diretos cresceu? Diminuiu? 
Manteve-se estável? Analise/justifique resumidamente.   
 

 
4.6) Você incorpora princípios de diversidade em suas ações (recorte étnico/racial, de 
gênero, pessoas com deficiência, orientação sexual, etc.)? Se sim, como?  
 

 
4.7) Os beneficiários participam do dia a dia de sua organização, por exemplo, na gestão, 
nas decisões estratégicas etc.? Se sim, como?  
 

 
4.8) Sugira um roteiro de 3 dias para conhecer seu trabalho como empreendedor 
socioambiental (inclua localidades, municípios e pessoas a serem entrevistados) 
 

 
 
5) SOBRE SEU IMPACTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
5.1) Sua organização trabalha em parceria com o poder público? De que forma se dá 
esse trabalho? 
 

 
5.2) Seu trabalho já influenciou ou está influenciando diretamente políticas públicas, 
por meio da criação de leis ou de mudanças na atuação governamental? Como? 
 

 
 
6) SOBRE O ALCANCE E A REPLICABILIDADE DE SEU TRABALHO 
 
6.1) Aponte todos os municípios/Estados/países em que sua organização trabalha 
atualmente e o que executa nessas localidades. 
 

 
6.2) Liste os municípios/Estados/países em que sua organização já trabalhou, o que 
executou e até quando esteve nessas localidades. 
 

 
6.3) Onde, geograficamente, sua organização começou? Descreva seu crescimento e sua 
difusão para outras comunidades.   
 

 
6.4) Os processos de sua organização estão sistematizados em documentos no intuito 
de facilitar sua replicação a outros contextos? Explique. 
 

Parabéns e boa sorte! 
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ANEXO	5	–	TEMPLATE	DO	RELATÓRIO	PARA	O	JÚRI	2013	
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ANEXO	6	–	FORMULÁRIO	DE	AVALIAÇÃO	DO	JÚRI	2009	
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ANEXO	7	–	FORMULÁRIO	DE	RANKING	DO	JÚRI	2009	

	


