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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo principal compreender o desenvolvimento dos negócios sociais, através do processo de gestão. Para 
tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória descritiva, através de estudo de casos múltiplos, realizado com três empresas de negócios sociais 
atuantes na capital do Estado de Santa Catarina - Signa, Plantepramim e Upme. Os dados foram coletados através de pesquisa bibliográfica, 
entrevistas semiestruturas e observação sistemática, e foram analisados através de análise de conteúdo. Com o estudo bibliográfico foi possível 
perceber que ainda há uma confusão teórica quanto ao termo “negócios sociais”, com diferentes correntes definindo o termo, por esse ser um 
tema recente, que ainda merece atenção. No mercado, estas empresas também parecem ainda estar procurando o seu lugar, uma vez que se 
encaixam na mesma tributação das empresas privadas, embora tenham um cunho social, porém, não se caracterizam como empresas do terceiro 
setor, visto que não dependem de doações. Foi possível constatar que embora muito semelhantes às empresas tradicionais, as empresas que 
trabalham com negócios sociais se diferenciam em uma série de fatores, sendo o principal deles a sua finalidade (solucionar problemas sociais). 
Constatou-se que as empresas pesquisadas possuem todas as características de negócios sociais colocadas pelo Instituto Artmisia (2017), tais 
quais intencionalidade, potencial de escala, rentabilidade, impacto social relacionado à atividade principal e a distribuição de dividendo, exceto o 
fato de não ter pessoas de baixa renda como foco principal, o que demostra que os negócios sociais vão além do proposto pela Teoria da Base da 
Pirâmide, de Prahalad (2005). Todo o planejamento das empresas de negócios sociais se desenvolve em torno da sua finalidade, o problema social 
que pretendem suprir. Na fase de desenvolvimento do negócio social foi possível perceber a importância das instituições de fomento brasileiras, 
como o Social Good Brasil, o qual ajudou as três empresas pesquisadas, e também as iniciativas internacionais. Uma estrutura enxuta e uso da 
tecnologia se apresentaram com as principais estratégias utilizadas pelas empresas em estudo para conseguirem manterem-se ativas no mercado, 
oferecendo seus produtos/serviços à um preço competitivo, da mesma forma que propôs a teoria estudada. A questão financeira se mostrou 
como a principal dificuldade enfrentada pelas empresas de negócios sociais pesquisadas, principalmente pela dificuldade que possuem em atrair 
investidores, uma vez que seus empreendedores, devido a própria cultura dos negócios sociais, direcionam seus focos para a causa social, 
perdendo assim os investidores para startups que trabalham com foco econômico. Embora a medida do impacto que causa na sociedade seja 
uma das principais métricas do sucesso de um negócio social, vale destacar que as empresas estudas não realizam de forma criteriosa a medida 
de impacto de seus negócios, como propõe a teoria, e este pode ser um bom tema para o desenvolvimento de futuras pesquisas. Contudo, 
através do estudo, compreende-se como fatores facilitadores ao processo de gestão dos negócios sociais: a presença de órgãos de fomento; a 
tecnologia; as oportunidades de mercado deixadas por lacunas do governo. Como fatores inibidores tem-se: a falta de conhecimento em gestão 
por parte dos empreendedores; a paixão pela causa social; a falta de interesse dos investidores em empresas que estão iniciando e a competição 
com startups. Conclui-se como fatores críticos de sucesso de empresas de negócios sociais: ter uma causa social consistente; planejamento; 
tecnologia; estrutura de custos enxuta; geração de impacto; processos eficientes e profissionalização. Por fim, este estudo não se encerra com a 
realização desta pesquisa, a qual abre portas para uma série de novas investigações que venham a enriquecer o estudo sobre este tema que pode 
transformar o Brasil.
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