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INTRODUÇÃO 

Nos cursos clássicos de negócios e empreendedorismo existem dois mundos diferentes, 

o do desenvolvimento de negócios, onde se encontram os lucros e a inovação e o 

desenvolvimento social, onde é gasto dinheiro para melhorar as vidas daqueles que vivem em 

extrema pobreza. Há razões para ser assim, não estando errado. Contudo há um lugar onde os 

dois se sobrepõem, onde o desenvolvimento de negócios e o desenvolvimento social se cruzam. 

Os modelos de negócios localizados nessa interface são chamados de modelos de negócios 

inclusivos. 

O presente trabalho tem como objetivo expor o cenário brasileiro mediante ao ambiente 

de negócios inclusivos, ou seja, aqueles que tem como objetivo central melhorar a vida da 

população de baixa renda. Existem diversas propostas de metas que propõem o 

comprometimento com este objetivo, uma delas são os objetivos de desenvolvimento 

sustentável estabelecidos pela ONU para a agenda 2030. O presente tema tem maior enfoque 

no Objetivo oito - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos – contudo a repercussão de seus 

resultados afeta diretamente a efetividade dos demais objetivos, como “Acabar com a fome”, 

dada deste modo sua importância frente ao cenário atual. 

Não existe uma receita sobre como desenvolver este modelo de negócio, contudo 

apresentamos aqui algumas dicas que se seguidas podem resultar em menos erros e maior 

probabilidade de sucesso. Vários fatores devem ser levados em consideração, como tamanho 

do mercado, grupos-alvo, concorrentes, sistema legal, etc. Ao explanar as recomendações para 

desenvolver o mercado inclusivo chegamos a alguns pontos que identificamos como centrais e, 

deste modo foram tratados com maior atenção. Um deles é o uso da tecnologia como forma de 

implementação destas ideias inovadoras e principal meio para se superar as adversidades e 

atingir a população de baixa renda. 

Existem muitas localidades aptas a prática deste modelo de negócio inclusivo, a África 

é onde se encontram a maior parte dos cases de sucesso até então vistos, sendo assim usados a 

nível de comparação já que o foco é o Brasil e seus desafios. A maioria das pessoas que vivem 

na pobreza (78,2%) estão localizadas nas cidades. O nordeste do país tem regiões extremamente 

pobres. Muitos brasileiros têm acesso inadequado a serviços básicos: 10% não têm acesso a 

água potável, 25% não têm instalações sanitárias. Os serviços bancários são muito caros e 

apenas 43% dos brasileiros têm acesso a serviços financeiros. 
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Por outro lado, o Brasil possui uma grande abundância de recursos naturais que 

poderiam ser usados como fonte de suprimento. Um terço do país é coberto pela floresta 

tropical, e o trabalho com as comunidades locais pode abrir o acesso a matérias-primas valiosas 

e, ao mesmo tempo, proteger a floresta. O país também tem uma vasta faixa da pirâmide etária 

apta a trabalhar, mas que precisa de melhor qualificação e acesso a educação, soluções que 

podem ser tratadas nos moldes dos mercados inclusivos, com acesso a ambientes digitais e 

outras ferramentas a baixo custo. 

Deste modo introduzimos a seguir o modelo de negócios inclusivos como uma provável 

solução para os diversos problemas da estrutura econômica e social do Brasil. Esta abordagem 

é relativamente nova e carece ampla pesquisa, contudo os resultados obtidos até então e aqui 

reunidos indicam um cenário muito otimista frente as desigualdades do sistema capitalista. Tais 

abordagens serão tradadas em cases reunidos no último capítulo, que tem como objetivo 

demonstrar a pratica e efetividade da teoria apresentada. 

 

CAPÍTULO 1.  CRESCIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS INCLUSIVOS 

Nos últimos anos muito se fala sobre o fim do emprego e sobre o grande desafio do 

capitalismo de manter e multiplicar os postos de trabalho ao mesmo tempo em que faz crescer 

a produtividade e elevar a economia, esse tem sido um grande problema, pois ao mesmo tempo 

em que a economia é recuperada os níveis de desigualdade são ampliados, ou seja, com o 

aumento da população não há trabalho suficiente para todos. 

 

1.1 - Trabalho e Crescimento Econômico 

O trabalho é um direito fundamental de todos os cidadãos e cidadãs, deste modo a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) defende o pleno emprego e o trabalho descente 

para todas as pessoas, dando ênfase principalmente nas mulheres, que em muitos países 

possuem menor inserção no mercado de trabalho devido a uma serie da fatores sociais. Estas 

desigualdades e falta de oportunidades faz crescer o indicador de empregos informais, ao passo 

que a economia das nações também é afetada. Apesar da drástica queda no número de 

trabalhadores vivendo em extrema pobreza, promover o trabalho descente ainda é um grande 

desafio no Brasil, ainda mais levando em conta o atual e instável cenário político e econômico. 

Além da falta do pleno emprego, passamos por um grave processo em que ao mesmo 

tempo em que os níveis de qualificação se intensificam os salários também vem caindo, fazendo 

com que os profissionais busquem formas alternativas de complementar a renda, este é um 
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processo, que hoje atinge todas as faixas etárias e profissões. Com o grande numero de 

trabalhadores buscando renda informal, cresce a flexibilização e precarização, que são 

problemas ligados a retração dos direitos e da proteção social dos trabalhadores, esses efeitos 

são pouco sentidos pelas empresas, mas muito afetam os profissionais na medida em que a 

proteção social do trabalho pelo Estado se torna cada vez mais fraca, sendo assim, o “sonho” 

do pleno emprego em meio a retomada do crescimento econômico é uma realidade cada vez 

mais distante e um desafio cada vez mais constante. 

Outro fator a ser considerado nesta equação são as transformações tecnológicas que 

estão eliminando os poucos cargos de trabalho que ainda caberiam a determinadas camadas da 

população por não exigirem alto grau de educação, já que a maior parte das tarefas 

desenvolvidas são rotineiras, repetitivas e exigem pouco raciocínio logico. Faz se frente ainda 

pontos como a flexibilização realizada nas leis trabalhistas em novembro de 2017, que tinha 

como objetivo aumentar o número de empregos, apesar de discussões que afirmam ter ocorrido 

o contrário, sendo esta mudança uma extinção de direitos conquistados com muita labuta. 

Mediante estes quesitos levantados pretendemos então mostrar a seguir alguns indicadores 

econômicos e sublinhar outros pontos que tem como objetivo estabelecer a relação referida e 

enaltece-la mediante a urgência de se falar sobre ocupações decentes no momento atual, e que 

provenham assim os recursos básicos para uma vida digna. O Mundo possui uma serie de 

cenários cabíveis no problema a ser retratado, será contudo, o objetivo desta pesquisa 

demonstrar o desenvolvimento do Brasil, cabendo quando necessário pontuar e comparar outros 

locais.  

O número de carteiras assinadas é um primeiro indicador a ser analisado, quando 

falamos de um trabalho digno, visto que a lei assegura estes trabalhadores em diversos âmbitos 

no que diz respeito a qualidade, dignidade e segurança da função exercida. A Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), que garante os direitos dos empregados e trata da relação destes com 

o empregador assegura aos profissionais direitos como as férias, o vale transporte, o adicional 

noturno e FGTS. Trabalhadores marginalizados muitas vezes se quer sabem que tem direito a 

estas garantias, enquanto exercem trabalhos insalubres e são remunerados inadequadamente, 

sendo profundamente prejudicados, ao passo que muitas vezes trabalham em condições de 

escravidão, que eventualmente surgem associadas a grandes corporações. A economia também 

é afetada, de modo que que não terá o dinheiro destas garantias que não foram recebidas se 

movimentando e gerando outras oportunidades dentro do círculo virtuoso da economia. 
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Muitos países passam ou já passaram por situações como a descrita, no entanto o Brasil 

como um país que ainda apresenta um custo de mão de obra inferior ao da maioria, de acordo 

com pesquisa realizada pelo Instituto de Economia e Ciências Sociais da Alemanha, estando na 

trigésima sétima posição, e onde ao mesmo tempo também é um dos últimos colocados ao se 

tratar da qualificação da mão de obra esta situação acaba sendo agravada demandando assim 

soluções por parte não apenas do governo mas também das empresas, pois como explicado a 

falta de um mercado desenvolvido afeta a todos os participantes de alguma maneira. 

 

Gráfico 1. Emprego sem Carteira Assinada – Setor Privado 

Fonte: PNAD 

 

O Brasil apresentou sua industrialização um pouco mais tardia que outros países, 

ocorrendo principalmente em períodos do século XX, e que fez que este entrasse nos anos 2000 

com um aparelho industrial razoavelmente moderno tirando definitivamente o título de país 

agrário. Durante a primeira década houveram períodos de euforia e em alguns momentos o 

índice de desemprego se elevou substancialmente, fazendo com que o governo agisse com 

políticas assistenciais para auxiliar a população que vivia com menos de um salário mínimo, 

grupo que em 2002 atingiu 27,1% da população de acordo com SACHS (2014). Estas políticas 

assistenciais como por exemplo o Bolsa Família, tem como principal objetivo fornecer um 

subsídio para os indivíduos beneficiários se manterem, já que estes têm dificuldades em se 

inserir de forma ampla no mercado de trabalho. Cabe aqui colocar a definição dada pela Caixa 

Econômica Federal, responsável por executar o benefício: 

É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que 

consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. O programa busca 

garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à 

saúde. Em todo o Brasil, mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas pelo 

Bolsa Família.  

34.308 35.553 36.610 35.699 34.293 33.340 32929

11.084 11.835 10.378 10.081 10.147 10.707 11.189

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Emprego com e sem carteira 
assinada no setor privado (em 

milhões)

Com Carteira Assinada Sem Carteia Assinada
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Bolsa Família 

 

Ao analisar os números mais recentes pode se observar novamente oscilações que a 

primeira vista não parecem chamativas contudo o gráfico acima indica que estar-se entrando 

novamente em uma crise, visto que mais de 25% dos trabalhadores do país não tinham registro 

formal em 2018, indicando uma perda de 3,7 milhões de postos de trabalho com carteira 

assinada em 4 anos. Existem diferentes tipos de desemprego, um deles é o chamado desemprego 

estrutural, quando o trabalhador não possui qualificações que correspondam as necessidades 

reveladas pela demanda, como por exemplo o treinamento para operar determinada máquina. 

Assim enquanto o governo realiza apenas uma transferência direta de renda conforme 

explicado, seriam necessárias soluções para desenvolver profissionalmente este trabalhador e 

readequá-lo a realidade exigida.  

Um segundo indicador importante é o PIB (Produto Interno Bruto), que serve para medir 

a atividade econômica do país. Quando há queda de dois trimestres consecutivos no PIB, a 

economia está em recessão técnica. Conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística) após o ano de 2016 em recessão, os dois seguintes apresentaram crescimento lento, 

ficando ambos em torno de 1,1%. Com o PIB em crescimento lento aumenta o risco de 

desemprego e as dificuldades para pagar as dívidas. O valor dos rendimentos também pode cair. 

As pessoas contratadas com carteira assinada não podem ter o salário reduzido. Por outro lado, 

profissionais autônomos e aqueles que recebem comissões podem sentir esse impacto, 

principalmente se o grau de informalidade for maior, como por exemplo o trabalhador rural. 

 

Gráfico 2. Variação Trimestral do PIB Brasileirp 

Fonte: IBGE 

 

Em face deste cenário retoma-se o título do tópico, para enfatizar a tamanha congruência 

existente, e justificar assim a importância do tema colocando aqui trecho do Relatório do G20 
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para a Cúpula de 2016. Vê-se que há uma preocupação acima de tudo com o bem-estar do 

ecossistema como um todo, ao mencionar não apenas a geração de renda, mas destrinchar a 

forma como esta é gerada buscando aproveitamento máximo de recursos naturais, reciclagem 

e reuso, logística reversa, dentre outros ao tratar da dimensão ambiental, mas também 

treinamento, capacitação e educação continuada em dimensões sociais. 

(...) Tais negócios impulsionam as forcas do mercado de maneira a integrar a 

base da pirâmide econômica (BoP) nas cadeias de valor globais, para assim 

melhorar o acesso a produtos e serviços de qualidade, aumentar a 

produtividade e gerar novas fontes de renda através de oportunidades de 

trabalho e de sustento decentes. Os negócios inclusivos promovem o 

desenvolvimento sustentável em todas suas dimensões: econômica, social e 

ambiental.  

PNUD - Mercados Inclusivos, 2014, pág. 45. 

 

Este relatório traz em sua introdução outros oito pontos que estão diretamente 

relacionados tanto com a agenda 2030 como um todo, mas focam na implementação das 

políticas de melhoria a partir do desenvolvimento dos negócios inclusivos. O Governo tem 

algumas iniciativas bem-sucedidas neste princípio, mas cabe também as empresas privadas um 

comprometimento com este objetivo. Já existem alguns cases de sucesso que iramos apresentar 

nesta pesquisa, englobando o modelo de negócios inclusivos e geração de renda de maneira 

sustentável. 

Discute-se diariamente a existência de uma crise, e que aparentemente pelos dados 

apresentados é concreta e afeta grande parte da população. Em um quadro internacional 

favorável ao desempenho da economia brasileira, o aumento do valor do salario mínimo e a 

formalização dos contratos de trabalho reforçam o crescimento do produto interno bruto (PIB), 

ampliando a expansão do consumo com a incorporação ao mercado de uma parte da população 

de baixa renda.  

A Foto abaixo representa um momento recente onde empresas disponibilizavam vagas 

de emprego em um mutirão realizado no último mês de março no centro de São Paulo, neste 

evento foram disponibilizadas cerca de 6 mil vagas para cerca de 15 mil pessoas, no mesmo 

mês, segundo o Ministério do Trabalho, foram fechadas cerca de 43 mil vagas. A qualificação 

exigida para a maioria das vagas era o ensino médio completo, todavia haviam oportunidades 

que demandavam qualificação mais específica. Para preencher tais vagas eram ofertados 

também cursos técnicos e profissionalizantes, que tinham como principal objetivo preparar o 

interessado para atuar na função de maneira rápida e intuitiva, sendo de interesse também da 

empresa ter esta qualificação a sua disposição. 
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Figura 1 

Fonte: G1. Mutirão por emprego forma fila gigante no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo 

 

Dados como este enfatizam a importância de se repensar aquilo que é o cerne da vida 

de quase todos, o trabalho, reiterando ainda que a Agenda 2030 sobre os objetivos de 

desenvolvimento sustentável coloca que atingir os objetivos propostos gerarias doze trilhões de 

dólares em oportunidades de mercado em diferentes ecossistemas. Cabe assim a determinados 

entes da sociedade tomar atitudes não apenas para reverter este cenário, mas atuar de maneira 

mais humaniza, se aproximando da população que realmente é atingida com alternativas que 

lhe proporcionem qualidade de vida por meio de um trabalho digno e viável a todos. 

 

1.2 - O Que são Negócios Inclusivos e como São Formados 

Os negócios inclusivos são iniciativas econômicas rentáveis, além de ambiental e 

socialmente responsáveis, utilizando mecanismos de mercado para melhorar a vida de pessoas 

em estado de vulnerabilidade social permitindo sua participação em toda a cadeia de valor, seja 

como fornecedores ou transformadores de bens, produtos  e serviços, além de promover acesso 

a serviços básicos de melhor preço e qualidade. 
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Figura 2 

Fonte: Desenvolvimento dos Autores – Base em UNDP 2014 

 

Os negócios inclusivos tratam-se de modelos de negócios capazes de desenvolver 

capacidades para que as pessoas de baixa renda possam se reconectar ao desenvolvimento 

econômico e social, conforme definição do relatório G20 Challenge on Inclusive Innovation 

em 2011, que sintetiza completamente a ideia. 

Negócios inclusivos oferecem, por meio do seu core business, bens, serviços 

e sustento de maneira comercialmente viável e em escala para as pessoas de 

menor renda, tornando-as parte da cadeia de valor das empresas como 

fornecedores, distribuidores, revendedores ou clientes. Negócios Inclusivos. 

Políticas Publicas em prol dos negócios inclusivos 

RELATÓRIO G20 - Challenge on Inclusive Innovation - 2011 

Modelos de negócios inclusivos consistem também em desenvolver capacidades para 

que as pessoas com baixa renda possam produzir bens e serviços que o mercado demanda 

criando valor sobre o serviço e/ou produto fazendo com que este retorne com valor agregado, 

reconectando as pessoas de baixa renda ao mercado e promovendo crescimento econômico 

sustentável, porém esse processo não deve ocorrer apenas por meio de inciativas públicas, mas 

também por meio do setor privado que deve ser engajado a promover a inclusão social.  

 

Figura 3 

Fonte: Adaptado de UNDP - 2014 
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Esse tipo de negócio pode ser facilmente confundido com empreendedorismo social e a 

tradicional filantropia, porém se diferencia a medida que busca retorno financeiro para além da 

autossuficiência, tornando-se soluções comerciais, mas que podem servir como meio influente 

para redução da pobreza. A proposta desse negócio tem um poder significativo, pois vai de 

encontro ao grande desafio que rodeia o capitalismo, se aproximando do ideal que é ser um 

promotor do desenvolvimento sustentável auxiliando na erradicação da pobreza. O Quadro 1 

expõe de maneira eficiente as diferenças entre modelos semelhantes. 

 

Figura 4 

Fonte: Adaptado de UNDP - 2014 
 

Tais negócios podem promover o desenvolvimento sustentável em todas as suas 

dimensões: econômico, social e ambiental, promovendo assim não só serviços de qualidade 

como também a melhora na produtividade e a eficiência no uso dos recursos gerando assim 

novas fontes de renda, o que contribuiria significativamente para as oportunidades de trabalho 

e sustento da base da pirâmide econômica. 

Muito embora a situação econômica no Brasil não seja muito favorável, esse pode ser o 

momento ideal para incentivar a participação do setor privado para a inclusão de pessoas de 

menor renda no mercado, pois em momentos de crise se faz importante instigar o investimento 

em transformações para que a economia volte a crescer de maneira saudável. 

A responsabilidade pela eliminação da pobreza vai além das políticas publicas 

governamentais, essa também deve ser uma preocupação do setor privado, que deve ir além da 

filantropia, desenvolvendo soluções sustentáveis e economicamente viáveis a favor das 
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comunidades em que atuam, além disso é notório que a competitividade nacional só poderá se 

sustentar ao longo dos anos se além do setor público, o setor privado também buscar meios de 

combater os altos níveis de desigualdade que se arrastam ao longo dos anos. 

Com a desaceleração do mercado de trabalho os mercados inclusivos tendem a ser atores 

fundamentais para reverter esse atual quadro de desemprego, diversificar as estratégias de 

negócio para incluir as pessoas de baixa pode ser uma oportunidade única de alavancar os 

negócios e consolidar grandes ganhos no âmbito social, o grande desafio, portanto é combinar 

inclusão social e retorno financeiro de modo que os negócios sociais possam gerar um valor 

agregado para todos. 

Os negócios inclusivos podem se dividir em três nichos: iniciativas de 

empreendedorismo social, que usam estratégias de mercado para melhorar o bem-estar humano; 

atividades de negócios inclusivos, cujos modelos integram a base da pirâmide em seu core 

business; e os modelos de negócios inclusivos, que têm a viabilidade comercial como aspecto 

central.  

Para o PNUD, órgão que será tratado com atenção no próximo tópico, as 4 bilhões de 

pessoas que não têm acesso a bens e serviços, especialmente nas áreas de saúde, educação, 

habitação e infraestrutura, entre outros, representam uma oportunidade de desenvolvimento de 

soluções que atendam suas demandas. 

Deste modo podemos sintetizar que diferente de outras formas semelhantes e que podem 

se confundir com o modelo de negócio inclusivo, ocorre aqui a busca pela redução da pobreza 

e o benefício social para as pessoas de menor renda, o qual deve apresentar viabilidade 

financeira e ter uma remuneração de mercado, sendo comercial a principal fonte de 

financiamento.  

 

1.3 - Os Desafios, Obstáculos e Oportunidades 

Embora os negócios inclusivos sejam apontados como solucionadores para 

complementação da renda e melhores condições de vida a faixa da população menos favorecida, 

esse modelo de negócio ainda enfrenta grandes dificuldades de consolidação, uma vez que as 

empresas ainda tem dificuldade de enxergar o valor agregado que os negócios inclusivos podem 

gerar para organização, no caso de negócios independentes. Porém, o maior desafio ainda é 

engajar investidores, para que estes valorizem empresas que promovam os negócios inclusivos 

em paralelo a mobilização dos consumidores para que reconheçam e optem por produtos e 

serviços provenientes desse tipo de negócio. Outro ponto de travamento dos negócios inclusivos 
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também se da por meio do governo, que nem sempre trás benefícios a regulamentação desses 

negócios, aplicando regras inviáveis e pouco atrativas aos olhos dos investidores. 

Porém em meio a todas as dificuldades sofridas na penetração dos negócios inclusivos 

no Brasil, nenhuma delas é maior que a desinformação sobre esse tipo de negócio e que retornos 

reais eles podem trazer para toda cadeia de valor como um todo, muito se fala sobre negócios 

inclusivos, mas pouco se sabe de fato. 

Alguns setores podem ter maiores chances de desenvolver políticas que venham a ter 

maiores chances de sucesso, como é o caso da agricultura no Brasil. Conforme já comentado a 

revolução tecnológica, iniciada principalmente a partir da revolução industrial ou a chamada 

indústria 4.0, trouxe novas formas de se trabalhar ao introduzia a máquina que realizava com 

primor trabalho antes apenas braçal. Em síntese pode-se dizer que se por um lado os avanços 

cinéticos e tecnológicos trouxeram tantas comodidades a vida moderna, por outro causaram 

muitos impactos ao ambiente e a sociedade. As emissões de gases de efeito estufa, a geração de 

resíduos e efluentes danosos ao ambiente, a redução da biodiversidade animal e vegetal, a 

degradação de bacias hidrográficas, as contaminações de solo e agua, a poluição sonora e visual 

e o estresse da vida contemporânea viriam colocar o ser humano no dilema entre o progresso e 

a busca por qualidade de vida. 

Viu-se até então a importância para o desenvolvimento do país de uma economia 

engrenada que gera empregos e o papel dos negócios inclusivos neste ecossistema, contudo 

para que este projeto se desenvolva realmente são necessários alguns integrantes 

indispensáveis. Um deles é o PNUD, que conforme definição dada pela página institucional 

desempenha atividades em todo o mundo buscando erradicar a pobreza e reduzir 

significativamente as desigualdades e a exclusão social. 

(...) O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

contribui, há mais de 50 anos, para o crescimento inclusivo e sustentável, de 

forma contínua e em bases democráticas, sempre em parceria com o Estado, 

a sociedade civil organizada e o setor privado. O PNUD, atualmente em 170 

países e territórios, tem a constante missão de alinhar seu trabalho às 

necessidades do país, colaborando no desenvolvimento de políticas, 

habilidades de liderança, capacidades institucionais, resiliência e, 

especialmente, erradicação da pobreza e redução de desigualdades e exclusão 

social.  

PNUB Brasil, Quem Somos, 2019 

Esta entidade atua em diversos âmbitos, mas o que nos cabe são dois, a erradicação da 

pobreza em todas as suas formas e dimensões e aceleração das transformações estruturais. 

Alinhados estes objetivos refletem diretamente na dimensão dos negócios inclusivos, onde 

especificamente o PNUD Brasil lançou a Iniciativa Incluir. Seu principal objetivo é estimular e 
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reconhecer os negócios inclusivos no país. com foco na inovação em negócios, promove a troca 

de conhecimento e amplia o reconhecimento de empresas que criam valor compartilhado para 

todos. Iniciativas como esta são necessárias para acelerar a disseminação do conhecimento e 

das estratégias. 

É preciso não apenas focar no setor A ou B, mas garantir que o mercado funcione de 

forma inclusiva como um todo, desta forma a informação se faz mais que necessária, ela é 

primordial, para que o crescimento econômico sustentável a partir desse modelo de negócio 

seja uma realidade, ampliar o entendimento desse negócio abre uma ampla visão para o sistema 

como um todo, pois demonstra que a base desse negócio não gera impacto em torno apenas de 

pessoas de menor renda, mas que fazem parte de um ecossistema como um todo, que envolve 

uma rede de conexões que geram ações tornando os negócios inclusivos viáveis e possíveis de 

gerar sucesso e impactos sociais cada vez maiores. 

 

Figura 5 

Fonte: PNDU 

 

De acordo com esse modelo adotado pelo PNUD as quatro funções básicas para apoio 

aos negócios inclusivos são: 

 Informação: quando o ecossistema fornece às empresas a consciência. o 

conhecimento. a tecnologia e o know-how necessários para operar em mercados de 

menor renda; 

 Incentivos: quando o ecossistema disponibiliza o impulso para as empresas se 

envolverem com comunidades da base da pirâmide, recompensando externalidades 

positivas e reduzindo o custo de fazer negócios; 
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 Investimento: quando o ecossistema fornece o apoio financeiro que permite às 

empresas se aventurarem nos desafiadores mercados de menor renda; 

 Implementação: quando o ecossistema fornece logística, operação: marketing e 

comunicação e serviços de apoio que permitem que as empresas inclusivas 

funcionem em ambientes dinâmicos. 

Conseguir informações relevantes e detalhada para embarcar na iniciativa dos negócios 

inclusivos é de extrema importância, pois informação é uma importante matéria-prima para o 

desenvolvimento do ecossistema dos negócios como um todo, tanto como a falta de informação 

pode ser uma grande barreira para o ingresso do setor privado nesse tipo de negócio, já que 

informações viabilizam o planejamento da entrada em um determinado mercado, facilitando a 

instalação do negócio e sua saudabilidade ao longo do tempo, portanto embora os negócios 

inclusivos sejam de grande importância, a falta de informação ainda é um grande entrave para 

combater o atual quadro de desigualdade.  

De acordo com o gráfico 3 que sintetiza a importância de cada desafio para as grandes 

empresas podemos perceber que que a falta de infraestrutura, seguida da falta de informação 

sobre mecanismos de apoio são os mais importantes, fato este que corrobora a urgência de se 

obter informações acuradas e detalhadas. 

 

 

 

Gráfico 3 – Importância de Cada Desafio para Grandes Empresas 

Fonte: SAEPR – Governo Federal 2012 

 

Dentre os principais desafios encontrados no quesito informação estão: 

 Informações de mercado fragmentadas e o desafio de se transformar em ação: 

O PNUD conforme salientamos é um dos principais atuantes na geração de 

informação. A Aliança Empreendedora fundada em Curitiba (PR) em 2005 também 
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tem um importante papel, com o “objetivo de oferecer a microempreendedores de 

baixa renda e grupos produtivos comunitários de todos os setores e idades o apoio 

de que eles necessitavam para desenvolver os seus negócios.”. Desde sua fundação 

mais de cinquenta mil empreendedores já foram apoiados em 27 estados brasileiros, 

sendo que 84% dos empreendedores aumentaram seu índice de inclusão 

empreendedora com uma taxa de sucesso de 72% após o terceiro ano. (Aliança 

Empreendedora, Quem Somos, 2019) 

 Desconhecimento do Conceito de Negócios Inclusivos: conforme comentado no 

tópico anterior muitas vezes os conceitos se confundir ou não serem tao difundidos. 

 Visão Limitada da Inclusão por meio dos Negócios: muitas empresas ainda se 

pautam unicamente por preço e concorrência e a inclusão das pessoas de menor 

renda se dá unicamente através do consumo. isso ocorre apesar do esforço de vários 

atores do ecossistema em estimular a inclusão dessas pessoas como empreendedores 

ou como produtores independentes, sendo essas formas de inclusão características 

da nova economia. (PNUD, 2014). 

Em vista dessa visão ainda limitada, muitos empreendedores têm dificuldades 

de entender de que forma negócios inclusivos se apresentam como um modelo com 

possibilidades de êxito e além da inclusão de pessoas de menor renda como 

consumidores. 

 Desconhecimento dos Mecanismos de Apoio: não basta apenas desenvolver os 

mecanismos, mas conforme comentado é preciso desenvolver estratégias de 

aproximação dos atores a frente desses negócios.  

 Desconhecimento, por parte dos consumidores, dos produtos e serviços 

oferecidos: dificuldades ou falta de conhecimento por parte do publico de menor 

renda para acesso aos produtos e serviços de caráter inclusivo foram uma realidade 

enfrentada por empresas estudadas. Muitas fezes ferramentas e produtos destinados 

a baixa renda acabam sendo desfrutados por outras classes devido ao seu baixa preço 

e qualidade atraente, fornecendo assim a chamada relação custo beneficio ideal. 

A falta infraestrutura, um grande problema encontrado, configura por exemplo acesso à 

energia, facilidades de armazenamento, saneamento, rede de telecomunicações, fornecimento 

de água, estradas, dentre outros que aumentam o custo de transação de fazer negócios com as 

pessoas de menor renda. Estas dificuldades acabam por inviabilizar a escala, fazendo com que 
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esta população pague mais pelo que consome. O gráfico abaixo simboliza o obstáculo, muito 

bem.  

Ao se tratar do bem essencial para a existência da vida, a água, mais de quarenta por 

cento da população não tinha acesso em 2017 na região norte, situação gritante. Se falarmos 

em saneamento básico e esgoto tratado os dados são ainda mais gritantes. Mesmo na região 

sudeste a mais desenvolvida ainda falta mais de dez por cento para se atingir um índice 

satisfatório globalmente. Norte e nordeste novamente convivem em meio a um cenário precário 

e sem horizontes de melhora. Esse exemplo pode ser estendido a diversos setores, como a 

educação básica, tão necessária e fortemente prejudicada, e novamente os régios mais carentes 

serão as que mais vão precisar de mercados inclusivos. 

 

  

Figura 6 

Fonte: Portal Tratamento de Água. Disponível em: https://www.tratamentodeagua.com.br/norte-nordeste-sofrem-

falta-saneamento/ 

 

Uma pesquisa realizada para a plataforma global do G20 sobre negócios inclusivos 

revelou um pouco mais a respeito dos desafios encontrados. Além da já comentada falta de 

financiamento que é o maior deles em todas as regiões do Brasil, seguem-se adversidades como 

a baixa qualificação dos segmentos de população de baixa renda, tópico que será destrinchado 

mais adiante, seguido de regulamentações governamentais não benéficas, e a falta de marcos 
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regulatórios específicos aos diferentes setores. Os incentivos financeiros inadequados ocupam 

o primeiro lugar, seguido da qualificação, da disposição da informação e por fim a 

regulamentação. O seguinte excerto sintetiza o cenário ideal que deveria ser proporcionado ao 

se criar um negócio inclusivo. 

As políticas governamentais de apoio aos negócios inclusivos vão desde 

planos nacionais de desenvolvimento abrangentes a programas setoriais 

específicos. Tais políticas requerem a participação de um amplo leque de 

órgãos governamentais e o envolvimento direto do setor privado, e não se 

restringem meramente a criar um ambiente de negócios favorável: se 

concentram em facilitar, intermediar e fomentar as relações concretas entre os 

negócios e a base da pirâmide econômica. Ajudar os negócios inclusivos a 

satisfazerem suas necessidades de financiamento é um elemento central de 

qualquer iniciativa governamental ou reforma de política pública nesse 

âmbito. Contudo, a adoção de uma política genérica não é uma solução 

adequada, pois os diferentes tipos de negócios inclusivos requerem 

abordagens distintas.  

RELATÓRIO G20 - 2016  

 

Tratando mais especificamente da questão investimento, de acordo com o relatório do 

PNUD Brasil as oportunidades de investimento estão fortemente concentradas em poucos 

estados onde o empreendedorismo já é mais desenvolvido, como São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais. a atuação das incubadoras e das aceleradoras, por exemplo, se concentra em 

grande parte no sudeste do pais. Regiões mais pobres e com maior potencial de impacto, como 

o Nordeste, apenas começam a ser abordadas agora. Ocorre deste modo um desalinhamento 

entre a demanda e a oferta de capital para investimento, onde de acordo com o relatório além 

de muitas exigências para se obter o capital, há uma escassez desta modalidade de canal de 

crédito que faz com que oportunidades de desenvolver negócios com grande potencial sejam 

perdidas. 

Este problema do acesso ao credito se deve em parte pela falta de informação a qual o 

sistema de concessão ao credito precisa para se basear, o microempreendedor muitas vezes tem 

dificuldade em construir este histórico, o que dificulta a avaliação de seu risco, fazendo com 

que esta assimetria de informação o faça pagar mais caro pelo credito. Soma se a isso a isso a 

falta de parametrização para criar parâmetros de avalição justos e equitativos. Felizmente este 

sistema esta começando a mudar com a recente lei sancionada em abril de 2019 de adesão ao 

cadastro positivo. Sistema que corrobora para a criação de um histórico solido de crédito para 

os entes sociais a partir de dados gerados por meio de seus pagamentos e boas praticas mediante 

o sistema financeiro. 
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Outro ponto comentado foi a regulamentação ineficiente, que se traduz em um marco 

regulatório que não apoia o crescimento, devido ao risco inerente do setor. O setor das micro 

finanças é um dos principais afetados. Fora isso existem também as barreiras burocráticas que 

não propiciam o crescimento do setor e a falta de incentivos para se criar um ambiente propicio 

e favorável aos negócios diversificados. 

Tratando do lado incentivos do diamante do ecossistema de mercados podemos aqui 

pontuar algumas observações a partir do seguinte excerto: 

[...] Incentivos comerciais e de políticas públicas servem como propulsores 

para o investimento em negócios inclusivos, modificando as perspectivas de 

sucesso nos mercados de menor renda. As políticas públicas podem criar 

incentivos removendo barreiras, criando um ambiente favorável, 

empoderando pessoas de menor renda para participar nos mercados ou criando 

benefícios para empresas que integram essas pessoas em sua cadeia de valor. 

[...]  

PNUD 2014 

 

As políticas públicas devem ser ampliadas em todas as esferas do governo para assim 

atingir aos diferentes entes de acordo com suas necessidades, mulheres de baixa renda por 

exemplo devem ser tratadas com programas direcionados as suas necessidades e de acordo com 

suas idades e interesses, visto que até recentemente determinadas faixas etárias deste segmento 

eram as que possuíam menos anos de estudo comparadas a semelhantes de outras classes. Criar 

benefícios para empresas que integram essas pessoas em sua cadeia de valor parece uma boa 

solução, contudo isto não se deve confundir com cotas obrigatórias atualmente praticadas e 

também não podem configurar um simples assistencialismo de “fachada”, para marketing 

empresarial. 

Para se atingir o que foi indicado até então deve haver uma coordenação entre o governo, 

que a partir das experiências políticas deve passar de intervenções pontuais à promoção de todo 

o ecossistema de negócios inclusivos; empresas que podem identificar obstáculos ao 

desenvolvimento e à expansão dos negócios inclusivos, assim como lacunas de fontes e 

mecanismos de financiamento; e as instituições financeiras, coordenando o apoio aos negócios 

inclusivos, compartilhando experiências relacionadas e alavancando mecanismos de 

financiamento.  

Assim o Brasil possui atualmente casos de sucesso, mas que no cenário geral são apenas 

pontos dentre tantas barreiras a serem superadas em um território tão vasto e distinto entre suas 

regiões, seja culturalmente, politicamente, mas principalmente economicamente ao se observar 

tamanha disparidade na concentração de renda. Contudo os entes que se colocarem no mercado 
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com tal objetivo de criar um modelo de negócio inclusivo devem ser amparados de todas as 

maneiras possíveis, pois o valor criado vai além de um mero lucro do sistema capitalista. 

 

CAPÍTULO 2. MERCADOS INCLUSIVOS NO BRASIL 

De acordo com o capítulo anterior, viu-se a situação macroeconômica do Brasil que 

implica na existência de um novo modelo de negócio para atender as demandas da população 

de baixa renda, sendo assim introduzimos os chamados negócios inclusivos como uma solução, 

explanando seus conceitos, moldes e pincipalmente as oportunidades e desafios encontrados 

para alavancar estes mercados.  

A partir dessa base de “porque” são importantes, pretende-se a seguir colocar os detalhes 

para a implementação e funcionamento deste tipo de projeto, indicando soluções colocadas 

pelos principais agentes atuantes nesta jornada. A implementação é uma das quatro esferas do 

Diamante do Ecossistema de Mercados Inclusivos conceituado pelo PNUD (Figura 3) 

apresentada no capítulo anterior, no qual detalhamos as outras três, incentivos, informação e 

investimentos, contudo esta é a mais complexa e enquadra outras definições de como fazer para 

garantir sucesso. 

 Para isso não basta apenas informação de mercado, investimento e ambientes 

regulatórios favoráveis. O apoio de organizações de fomento e aceleração são fundamentais, 

pois esses mercados exigem uma modelagem específica de negócios, um alto poder de 

adaptação, abertura para inovação e sistemas de transação eficientes. Além disso, uma 

implementação eficaz exige profissionais com habilidades especificas e um apoio estruturado 

para a capacitação profissional de colaboradores e também do público-alvo da intervenção de 

modo que se amplie seu impacto social. (PNUD, 2014) 

 

2.1 - Implementação e Aplicação 

Apresentamos a seguir um modelo de como desenvolver este tipo de negócio, o qual é 

uma combinação de um primeiro modelo apresentado pelo Endeva e uma adaptação pela 

Aliança Empreendedora para a realidade brasileira, acrescido de comentários a partir dos 

conhecimentos do grupo pesquisador como estudantes do curso de negócios da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. O Endeva é uma associação que já há alguns 

anos vem trabalhando com todos os atores relevantes - empresas, doadores, governos e ONGs 

- para criar modelos de negócios e ecossistemas que incluam pessoas de baixa renda em cadeias 
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de valor para benefício mútuo. Possuem assim um extenso portfolio em pesquisas de mercados 

e desenvolvimento de inovação. 

O processo de desenvolvimento de negócios é dividido em três fases: desenvolvimento, 

implementação e, em última instância, crescimento. Essas fases são subdivididas em quatro 

etapas individuais que se tornam claras no modelo 3 × 4, totalizando doze tópicos que serão 

abordados a frente. A Figura 1 retrata o modelo como um todo, o qual será destrinchado adiante. 

 

 

Figura 7. Espiral Conhecimento 

Fonte: Endeva 
 

Este modelo visa estruturar o conhecimento existente sobre como os negócios inclusivos 

funcionam. Na prática, entretanto, o desenvolvimento empresarial quase nunca ocorre 

exatamente como descrito neste esquema linear de três fases, ainda mais se aplicado a novos 

projetos ambiciosos de desenvolvimento em um contexto complexo como os retratados no 

capítulo anterior. Muitas vezes é necessário voltar atrás quando as suposições se mostram 

equivocadas e os esforços fracassam, faz-se assim necessário um acompanhamento constante 

para evitar que erros perpetuem e levem ao insucesso.  

As etapas dentro de cada fase geralmente não acontecem em sucessão, mas em paralelo. 

E, ao longo das várias fases, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo ou em uma ordem 

diferente. Isso é uma característica muito comum no mundo dos negócios, onde presenciamos 

em vários cases de negócios bem-sucedidos que começaram quando dois parceiros que 
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compartilham um interesse comum se reúnem e reconhecem a oportunidade encontrada. 

Autores comentam também de que pelo fato de ser um modelo ainda relativamente novo, não 

há tanta certeza do sucesso a longo prazo pela falta de informação, pouca experiência e 

conhecimento. 

A primeira fase consiste no desenvolvimento, na qual o primeiro passo é identificar as 

oportunidades. Nesta fase deve-se juntar muitas ideias, avalia-las e decidir quais levar adiante. 

Evidenciamos que nesta fase é importante deixar as coisas ao acaso, sem julgamentos fazendo 

um verdadeiro brainstorming. Na busca de oportunidades de negócios inclusivos, as seguintes 

questões são relevantes de acordo com a Aliança Empreendedora: “Onde e como os produtos e 

as habilidades podem ser usados para criar valor agregado para os consumidores que vivem na 

pobreza? Onde e como eles podem ser integrados como produtores? ” 

O "Sustainable Ventures Crosshairs" do PNUMA tem um modelo de negócio inovador 

que se adequa a essa proposta e ajuda a responder a essas questões. Ele mapeia o processo de 

criação de valor: os recursos são transformados em produtos e serviços que atendem às 

necessidades. Isso cria valor agregado, alguns para o consumidor e outros para o produtor. Este 

processo pode ser melhorado alavancando a inovação e eliminando as ineficiências. 

 

 

Figura 8. Modelo PNUMA 

Fonte: UNEP - 2008 
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A seguir vem a análise de mercado (2º passo), na qual é preciso manter contato próximo 

com os grupos-alvo, entender suas necessidades e a realidade em que vivem. Aqui aprendemos 

em nosso curso como é importante a observação e a pesquisa em profundidade, sem fazer 

suposições sobre o grupo alvo sem primeiro verificá-las. Informações sobre o mercado-alvo 

são necessárias para avaliar a viabilidade da ideia de negócio. Aqui é importante responder 

perguntas como: Os produtos e serviços atendem às necessidades do público-alvo? Quais 

produtos e serviços alternativos esse grupo usa atualmente? Quão disposto é este grupo a pagar 

por esses produtos e serviços? Quão eficazes são os produtores? Qual é a qualidade esperada? 

Quais barreiras existem para a implementação?  

Ao contrário dos mercados estabelecidos, esse tipo de informação muitas vezes não é 

possível pesquisar por internet ou telefone. Isso é agravado pelo fato de que intermediários, 

como institutos de pesquisa de mercado ou consultores de negócios que estariam de outra forma 

disponíveis, não examinam esses mercados. Mesmo nos casos em que esses dados existem, 

frequentemente não são facilmente acessíveis devido à maneira como são organizados ou 

distribuídos. Deste modo muitas vezes é necessário realizar a própria análise de mercado ou 

colaborar com parceiros para coletar e organizar dados. 

O terceiro passo é busca por soluções, aqui não muito a se comentar, mas algumas dicas 

podem ajudar nesta jornada, como por exemplo observar modelos de negócios bem conhecidos 

e competências essenciais. Buscar soluções praticas com o que já existe, por exemplo 

integrando cooperativas de produtores em funcionamento ou usando produtos estabelecidos ou 

adaptados. É essencial focar primeiro no mais difícil e não apenas entar fazer tudo de maneira 

diferente. 

Condições de mercado difíceis significam que os custos de transporte, comunicação e 

treinamento, controle de qualidade e execução de contratos podem facilmente estrangular os 

lucros em modelos de negócios inclusivos. Esses modelos, portanto, precisam encontrar 

soluções para manter baixos os custos de transação. O relatório do PNUD “Criando Valor para 

Todos” descreve cinco estratégias básicas para encontrar soluções para as restrições do 

mercado e criar um modelo de negócios sustentável, são elas: 

 Adaptação de produtos e processos 

 Procurar remover restrições de mercado 

 Aproveitar os pontos fortes das base da pirâmide 

 Combinar recursos e capacidades com os outros participantes do mercado 

 Engajar diálogos políticos com os governos 
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Por fim na primeira fase deve-se então desenvolver o produto (4º passo), a partir de tudo 

que foi observado e discutido com o grupo alvo anteriormente. Não somente aqui, mas em 

qualquer negócio jamais se deve iniciar o desenvolvimento sem uma previa análise de mercado, 

fazer isso implica na chamada miopia de mercado dentro da organização, na qual o produto 

corre grande risco de não se enquadrar pois a empresa não pesquisou antes de lança-lo. Os 

produtos devem ser consistentes com as necessidades do público alvo e levar em consideração 

seu ambiente de vida. Produtos que são ecologicamente corretos em sua produção, consumo e 

descarte têm preferência, desde que não se esqueçam do custo adequado. Assim a primeira fase 

do modelo é representada na Figura 9. 

 

 

Figura 9. Fase de Desenvolvimento 

Fonte: Endeva 

 

A fase intermediaria, denominada de fato implementação, começa com o 5º passo, que 

consiste em obter um financiamento seguro. Assim como comentado esta é uma grande 

dificuldade, contudo ao faze-la deve-se buscar uma estrutura flexível para acomodar atrasos e 

custos adicionais, não esquecendo de incorporar incertezas e riscos no plano de negócios desde 

o início. Jamais deve-se comecar com um orcamento limitado que pode resultar em estagnação 

do projeto. 

Em Financas Corporativas durante a graduação verificamos que quanto mais cedo os 

lucros forem possiveis, mais fácil será obter um financiamento para o projeto. Nos projetos de 

negócios inclusivos essa lógica nem sempre é possivel. Os riscos são muitas vezes altos, as 

incertezas são consideráveis e, mesmo na melhor das hipóteses, os lucros só se materializam a 

médio ou longo prazo. O financiamento deve, portanto, ser capaz de lidar com esses desafios. 
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Tem que ser flexível em termos de pagamentos e ter reservas consideráveis para poder lidar 

com atrasos e gastos imprevistos. 

O 6º passo na fase de implementação é muito importante e consiste em envolver os 

parceiros. A principio é importante ter um pequeno numero e como outros aspectos no mundo 

de negocios, escolher aqueles que se encaixam perfeitamente, ou seja possuem semelhantes e 

habilidades complementares. Colocar individuos demais pode não só aumentar os custos, mas 

desvirtuar o foco inicial. 

A maioria das empresas tem uma cadeia horizontal, buscando externamente outros 

forncedores que realizem servicos complementares. Isso é mais eficiente do que fazer tudo 

internamente, porque outras empresas podem ser mais rápidas e baratas devido à sua 

especialidade e tamanho. Negócios inclusivos não são diferentes dos negócios regulares, o que 

significa que as empresas devem sempre se concentrar em suas principais competências.  

O problemma aqui é que os provedores de serviços não são tão difundidos nos países 

em desenvolvimento quanto nos mercados desenvolvidos. Além disso, os parceiros precisam 

de habilidades especiais para enfrentar os desafios que enfrentam em mercados de baixa renda. 

Desse modo é normal as empresas freqüentemente trabalham em conjunto com parceiros não 

tradicionais, como organizações de desenvolvimento humano, cooperativas ou organizações 

governamentais. 

Seguindo os preceitos do topico anterior , a seguir deve-se buscar o aproveitamento dos 

recursos locais (7º passo), o que a principio se resume em utilizar o conhecimento e a cultura 

da população local, integrando-os com tarefas claras e processos padronizados. Essa relacoes 

devem ser claramente definidas, pois assim como existe a Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT) no Brasil para fiscalizar as relacoes trabalhistas, deve-se estabelecer uma estrutura de 

controle, regulamentacao e tornar claros os incentivos obtidos como forma de pagamento para 

assim não se confundir com qualquer forma de escravidão. 

Aqui é onde envolvemos um topico que abordaremos em detalhes com um titulo 

especifico dada sua importancia, o treinamento dessa população. Um dos pontos centrais em 

um negocio inclusivo é que a população que tera contato com ele tenham o conhecimento e a 

experiência corretos. Em uma função de representantes de vendas ou de serviços, a equipe local 

deve saber falar sobre produtos e prestar serviços. Se eles estão trabalhando em compras, eles 

precisam ser capazes de explicar e monitorar processos. O mesmo se eles vão desenvolver 

atividades tecnicas com manuseio de ferramentas e maquinario, devendo portanto ter o devido 

treinamento para opera-las com segurança e qualidade. As habilidades necessárias, tais como 
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representante de vendas, gestão financeira, coordenação de grupo, comunicação empresarial, 

podem ser envolvidas em sessões de capacitação. É somente quando esse conhecimento e essas 

habilidades são fornecidas que o sucesso dos projetos pode ser assegurado. 

A última etapa da fase de implementação (8º passo) consiste em uma tarefa que deve 

ser realizada na implementação de qualquer plano de negócios, o teste de todos os componentes. 

Aqui deve-se programar diferentes ciclos de teste, cada qual com seu objetivo, e com isso reunir 

os resultados para uma análise minuciosa. É importante dizer que o mundo do 

empreendedorismo é muito volátil e incerto e por maior que seja o planejamento podem ocorrer 

erros, devendo-se deste modo estar preparado para prováveis fracassos.  

Durante a fase de testes, os problemas são corrigidos e o modelo adaptado até que um 

grau de eficiência e padronização seja atingido, o que possibilitaria uma ampla implementação. 

Ter um cronograma apertado ou inadequado por exemplo pode ser um erro grave. Detalhes 

como esse não podem ser desconsiderados fazendo com que seja levado adiante um projeto que 

claramente irá falhar. A Figura 10 representa a segunda fase. 

 

Figura 10. Fase de Implementação 

Fonte Endeva 

 

A terceira e última fase pode ser chamada de crescimento, onde após realizar todas as 

orientações anteriores entra-se no momento de direção e ampliação. O 9º passo é denominado 

como compreensão do impacto, onde deve-se incorporar a análise de impacto no processo de 

gestão e estruturá-lo claramente com visão a metas e expectativas, não deixando de monitorar 

sistematicamente os objetivos de negócios. 

Esses projetos ao serem implantados por empresas estabelecem muitas vezes 

estabelecem diversos objetivos, além do lucro, com metas sociais, ambientais ou de negócios, 

como reputação ou motivação de funcionários. Estas metas são definidas, por um lado, pelas 
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necessidades e expectativas internas e, por outro lado, pelas expectativas dos investidores, 

reguladores e membros interessados do público em geral. A análise dos impactos deve buscar 

a melhora desses objetivos iniciais  

É importante ter uma sólida compreensão de como uma empresa pode impactar outras 

pessoas para que riscos e oportunidades possam ser mapeados desde o início. Se terceiros são 

impactados negativamente pela empresa - por exemplo, pela poluição - ela pode encontrar 

resistência que pode afetar o sucesso do negócio. Se, por outro lado, os efeitos forem positivos, 

eles podem ser incluídos no valor agregado, melhorando assim o resultado. Se a avaliação 

mostrar, por exemplo, que o negócio melhora a reputação da empresa, esse efeito pode ser 

incluído na análise como um critério. 

Para criar uma visão abrangente dos vários efeitos do negócio, a análise deve ser 

conduzida com as três perspectivas. Os envolvidos, ou chamados stakeholders, desde 

funcionários, fornecedores e clientes até as comunidades locais e, finalmente, a sociedade como 

um todo. As áreas de impacto, reunindo os efeitos sociais, ambientais e econômicos. E o ciclo 

de vida, ou as fases individuais desde a aquisição de matérias-primas até o impacto causado 

pelo uso de tais materiais. Os impactos podem ser documentados e caracterizados 

sistematicamente em uma tabela. O resultado é uma visão abrangente que também inclui efeitos 

indiretos e indesejáveis não identificados com frequência sem esse tipo de análise sistemática. 

A Figura 11 demonstra de maneira sintetizada o modelo que deve ser observado na implantação 

de qualquer modelo de negócio. 

 

Figura 11. Três perspectivas de análise de um empreendimento sustentável 

Fonte: PNUD 2008 

 

A medição de indicadores é útil para monitorar e controlar internamente se o projeto é 

bem-sucedido ou não. Essas medições também são úteis para comunicação externa com 

investidores, reguladores e o público em geral. Às vezes, é essencial comparar o impacto real e 
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planejado de vários projetos de negócios inclusivos. Se, por exemplo, investidores ou gerentes 

executivos estão tentando decidir quais projetos querem financiar, eles precisam de uma base 

quantitativa.  

A proxima etapa consiste em adaptar o modelo já em pratica (10º passo), sendo mais 

uma fase de controle a dica aqui é ficar atento a momentos em busca de opções para superar 

obstáculos e riscos, e não ignorar os impactos que abrigam oportunidades e riscos em potencial. 

O crescimento geralmente implica adaptação contínua do modelo para atingir as metas 

de maneira mais eficaz. No entanto, pode ser mais difícil identificar caminhos de ação em 

negócios inclusivos, porque há uma escassez de experiência, modelos de referência e melhores 

práticas. Seguindo o PNUD, uma distinção pode ser feita nessa avaliação entre os fatores que 

estão afetando o sucesso do empreendimento e aqueles que o afetarão no futuro e entre fatores 

positivos e negativos. Os fatores também podem ser outros atores e recursos ou processos 

financeiros, não materiais ou materiais. Este modelo semelhante ao modelo SWOT analise as 

oportunidades e os facilitadores frente aos riscos e as barreiras no agora e a longo prazo. (Figura 

12) 

 

Figura 12. Determinantes para o sucesso dos empreendimentos de negócios inclusivos 

Fonte PNUD 2008 

 

As duas últimas fases consistem em expandir o negócio. Na penúltima deve-se primeiro 

expandir localmente, para tanto deve-se buscar simplificar os processos, sem grandes mudanças 

para readapta-lo a uma região. Deve-se buscar a continua penetração no público alvo ou 

direcionamento de outros grupos, implementação em outras regiões e o aumento do volume 

total do empreendimento. 

Na última fase deve-se buscar a implementação em outros países, iniciando a busca por 

parceiros internacionais e novamente fazendo estudos de mercado e planejamento antes de 
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adentrar na nova região. Os mesmos princípios se aplicam em ambas as fases, onde deve-se 

buscar um certo grau de padronização, a ampliação do portfólio e maior inserção em novos 

grupos. Assim concluímos o modelo de implementação de um negócio inclusivo. (Figura 13). 

 

Figura 13. Fase de Crescimento 

Fonte: Endeva 

 

É importante reiterar que o modelo aqui proposto se baseia em conceitos tradicionais de 

negócios e que não quer dizer que se seguido haverá sucesso, entretanto muitas das dicas podem 

aumentar substancialmente a chance de se obter sucesso para todas as partes em diferentes 

mercados. 

 

2.2 - A Inovação nos Modelos de Negócios Inclusivos 

Até então apresenta-se nesta pesquisa motivos, desafios e condições para se criar um 

ambiente de negócios inclusivos ideal, contudo conforme apontado existem muitas barreiras e 

oportunidades a sem exploradas, as quais podem ter o auxílio da tecnologia como solução 

central para muitos problemas. Em mercados emergentes e de baixa renda, as empresas 

enfrentam desafios fundamentais ao fazer negócios. Esses desafios vão desde acessar 

percepções de mercado e ganhar habilidades para obter financiamento e outros serviços básicos. 

Embora as empresas maiores tenham os meios para enfrentar e superar muitos desses desafios, 

as micros, pequenas e médias empresas (MPME), bem como os pequenos agricultores, 

geralmente enfrentam maiores restrições do que suas contrapartes maiores e tem maiores 

dificuldades ter sucesso. 

As MPME enfrentam, assim, muitos desafios, que impedem seu crescimento e 

produtividade. Isso é ainda mais importante, considerando que estas são a espinha de quase 

todas as economias do mundo, respondendo por 95% a 99% de todos os negócios na maioria 
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dos países (Valor Econômico 2018). O crescimento econômico e os níveis decrescentes de 

pobreza são tipicamente associados ao desenvolvimento do setor privado. Impulsionado em 

grande parte pelas micro e pequenas empresas. Investir no crescimento e produtividade destas, 

portanto, beneficia muitos grupos de partes interessadas, incluindo consumidores, governos e 

empresas maiores com as quais eles fazem negócios, assim como a economia como um todo. 

Desenvolvimentos recentes em tecnologia da informação (TI) e conectividade geraram 

uma infinidade de novas oportunidades para as empresas crescerem e se tornarem mais 

produtivas. A Tecnologia rompeu as barreiras de tempo e distância, tornando mais fácil para as 

grandes empresas e outras partes interessadas trabalharem com as pequenas e médias, que por 

sua vez conseguem superar a informalidade. Onde as barreiras, como falta de acesso a 

informações de mercado, visibilidade da cadeia de fornecimento e acesso a financiamento 

impedem o sucesso das MPE, a tecnologia pode fornecer soluções que ajudem essas empresas 

e seus parceiros a superar altos custos de transação, falta de informação e falta de redes. 

Como as redes de produção se expandem cada vez mais em vários países, a 

oportunidades para melhor integrar os negócios emergentes em cadeias globais de valor são 

vastas. Fornecedores, distribuidores e clientes que foram previamente isolados agora podem ser 

acessados com relativa facilidade com a ajuda de soluções de TI. A maioria das pessoas já vive 

em áreas cobertas pelo acesso à internet móvel, embora 4,5 bilhões de pessoas ainda careçam 

de acesso. Os preços dos dispositivos em queda encorajam a adoção de smartphones, cujo 

número deve totalizar mais de meio bilhão na África Subsaariana até 2020. Na América Latina, 

com 56% de penetração de smartphones, a internet já é o meio com maior alcance. Nesta região, 

os smartphones já se beneficiam de 90% da cobertura 3G e, portanto, são uma ferramenta de 

comunicação extremamente poderosa. 

Assim reunimos a seguir soluções apresentadas em diversas pesquisas, a partir de 

grupos como o Endeva, o Fundes, o PNUD com a iniciativa Incluir e a Aliança Empreendedora, 

dentre outras soluções já conhecidas do mundo coorporativo que foram estendidas para serem 

aplicadas aqui, com o principal objetivo de proporcionar o crescimento e a melhor 

produtividade das pequenas empresas, ou mesmo grandes multinacionais por meio de TI. A 

tecnologia possui um grande potencial para promover o crescimento dos negócios e aumentar 

a competitividade. Em um nível mais fundamental, também promete garantir a renda e a 

subsistência de empreendedores de pequena escala e suas famílias, facilitando assim o 

desenvolvimento socioeconômico. O foco aqui são as soluções de TI que já alcançam um 

grande número de pessoas, não ficando apenas na mera especulação. 
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Como o foco serão as Micro, Pequenas e Medias empresas, pelo fato destas serem as 

mais prejudicas cabe aqui colocar uma definição para estas. As definições variam 

significativamente de organização para organização e de país para país. Neste relatório, usamos 

o termo “microempresa” para se referir a mulheres e homens autônomos e empresas com menos 

de 10 empregados; e “pequenas e médias empresas” para empresas que empregam entre 10 e 

250 funcionários, partindo da mesma classificação realizada pelo PNUD. 

As MPE representam mais de 90% de todas as empresas globalmente, contribuindo com 

mais da metade de todo o emprego e mais de um terço do produto interno bruto. Nos países em 

desenvolvimento, a maioria deles - mais de 93% - é micro, informal e representa uma fonte 

importante de meios de subsistência e renda para alguns dos indivíduos e comunidades mais 

pobres. (Sebrae, 2014) 

Assim as soluções tecnológicas reunidas podem ser agrupadas em áreas de acordo com 

suas similaridades. A primeira são as que ajudam as empresas a acessar informações, 

conhecimentos e habilidades para facilitar a tomada de decisões e a operação eficiente e eficaz. 

A produtividade das pequenas empresas principalmente está fortemente correlacionada com sua 

capacidade de acessar informações - particularmente informações de mercado - e em 

aprofundar a especialização da equipe em assuntos relevantes, especialmente por meio de 

treinamentos e atividades de capacitação.  

Nos mercados emergentes, a informação básica é muitas vezes inexistente. Isso pode 

inibir significativamente um microempreendedor de desenvolver um modelo de negócios bem-

sucedido e atingir um nível razoável de produtividade. A incapacidade de acessar informações 

de mercado, como preços e tendências de mercado, muitas vezes deixa os indivíduos inseguras 

sobre a demanda do mercado. Ao mesmo tempo, muitas vezes não estão bem informados sobre 

as necessidades de seus fornecedores. Várias soluções de TI são usadas para melhorar esses 

empecilhos, incluindo o acesso dos pequenos agricultores às informações em todos os setores 

e regiões geográficas.  

As plataformas de informações on-line fornecem informações sobre preços de mercado, 

clima, técnicas de produção e muitas outras áreas importantes. É importante ressaltar que tais 

plataformas geralmente servem para conectar as pequenas empresas umas às outras, bem como 

para criar ligações com cooperativas e associações, que por sua vez se ligam a grandes 

empresas. Isso facilita a integração destas na cadeia de valor de empresas maiores, seja como 

fornecedores ou clientes. 
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Serviços de SMS fornecem dados e informações em intervalos regulares ou mediante 

solicitação. Estes podem variar de preços de mercado e previsões meteorológicas ou avisos, até 

conselhos técnicos e lembretes que facilitam os processos de negócios. Embora esses serviços 

sejam frequentemente gratuitos para o usuário final, os intermediários, como as ONGs, 

geralmente pagam pelo custo do serviço. Alguns desses serviços também facilitam a troca de 

informações denominada peer-to-peer (P2P) entre os usuários finais. Em vez de depender de 

dispositivos inteligentes e conectividade com a Internet, esses serviços geralmente estão 

disponíveis em telefones simples, beneficiando os pequenos negócios e os agricultores, mesmo 

em áreas remotas e rurais. 

Os softwares de códigos abertos (Open Source Softwere - OSS) são softwares de acesso 

público, o que significa que as pessoas são livres para usar, modificar e compartilhar 

informações por meio desse canal. Eles têm grande capacidade de apoiar as indústrias locais de 

software nos países em desenvolvimento, isso possibilita a inovação e reduz as barreiras de 

entrada em mercados mais maduros. Como o OSS é normalmente gratuito e permite a 

personalização individual, as menores entidades podem aproveitar a tecnologia e adaptar o 

software às suas necessidades. O software de código aberto permite, assim, que as MPME 

compitam com empresas multinacionais e, ao mesmo tempo, apresentem uma ferramenta para 

desenvolver um negócio. 

Aplicativos de smartphones, imagens e outros softwares facilitam o acesso à 

informação, conhecimento e dados, muitas vezes de maneira muito personalizada. Essas 

aplicações são particularmente úteis em áreas mais remotas, onde a cobertura de serviços de 

saúde é altamente limitada e os conhecimentos e habilidades dos provedores são relativamente 

fracos. Por exemplo, usando imagens tiradas com câmeras de telefone celular, a velocidade e a 

precisão do diagnóstico podem ser melhoradas. 

A tecnologia tem capacidade profundamente sólida para oportunidades de 

aprendizagem. A falta de um profissionalismo faz com que haja baixa produtividade e impede 

muitos MPMEs de serem competitivos. Para os seus parceiros de negócios, tais como grandes 

empresas, é importante que as soluções de TI possam ajudar a tornar as cadeias de valor mais 

eficientes e confiáveis. O próximo tópico deste capítulo será integralmente dedicado as 

oportunidades de aprendizado e qualificação da população de baixa renda. 

Um outro grupo de soluções semelhantes são aquelas que visam proporcionar 

transparência e rastreabilidade nas cadeias de valor, que é uma questão cada vez mais 

importante não apenas para os consumidores, mas também para outras empresas e governos. A 
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cadeia de valor pode ser vista como uma série de etapas independentes, em grande parte 

discretas, pelas quais as empresas recebem matérias-primas, agregam valor a elas e depois 

vendem produtos acabados para os consumidores. As tecnologias de informação e comunicação 

podem ajudar a torná-la um sistema integrado e transparente para todos os atores envolvidos, 

desde fornecedores e transportadores até distribuidores e consumidores. 

Para grandes empresas em mercados emergentes, a digitalização e a evolução das 

tradicionais cadeias de valor em direção a um ecossistema conectado, inteligente e altamente 

eficiente representam os principais impulsionadores da competitividade. Espera-se que o nível 

de digitalização da cadeia de valor aumente rapidamente nos próximos anos em todas as partes 

do mundo.  

Nos países em desenvolvimento, a falta de comunicação, colaboração e entendimento 

mútuo entre grandes empresas e seus parceiros afeta a eficiência, confiabilidade e 

sustentabilidade da cadeia de valor. As grandes empresas normalmente consideram as pequenas 

como necessárias, mas as veem apenas como componentes elementares de sua cadeia de 

suprimentos e não como fontes de criação de valor. Isso impede que eles deem a devida atenção 

a medidas, incentivos e contribuições para melhorar o desempenho de seus parceiros menores. 

Devido a essa colaboração limitada, as empresas não podem confiar em seus 

fornecedores de pequeno porte para reduzir custos, melhorar a qualidade e desenvolver novos 

processos e produtos mais rapidamente do que os fornecedores de suas rivais. Ao mesmo tempo, 

os pequenos fornecedores não podem alavancar o acesso ao mercado e o relacionamento com 

grandes empresas para profissionalizar seus negócios e crescer.  

Várias soluções de TI existem para apoiar grandes empresas no gerenciamento mais 

eficiente de estoques, interrupções e pequenos fornecedores ao longo de sua cadeia de valor. 

Um sistema de gerenciamento de fornecedores, pode fornecer o conjunto de mecanismos de 

avaliação, processos, políticas e incentivos que ajudam a manter um bom nível de desempenho 

do fornecedor, facilitando, assim, um relacionamento eficiente entre os parceiros. Os sistemas 

de gerenciamento de fornecedores geralmente são em nuvem, em tempo real, ligando 

fornecedores pequenos e grandes, ajudando os últimos a avaliar, segmentar e incentivar o 

desempenho das micro e pequenas empresas, comunicando e colaborando com eles, fornecendo 

padrões, processos e políticas detalhadas e planejando compras, logística e pagamentos. 

Um software de gerenciamento de estoque ajuda as empresas a gerenciar seus estoques 

e, assim, manter níveis de estoque ideais para cada item. Um software fácil de usar permite que 

as empresas reajam de forma rápida e eficiente as flutuações da cadeia, usando dados para 
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reduzir os custos de gerenciamento de estoque. Esse tipo de solução aumenta a satisfação do 

cliente melhorando o desempenho da entrega e evitando a falta de estoque do produto ou as 

entregas de emergência. 

Outro software eficiente é o de gerenciamento de incidentes, que ajuda a identificar, 

classificar, investigar e reagir rapidamente a interrupções ao longo da cadeia de valor (por 

exemplo, atrasos, acidentes, desastres naturais, etc.). Isso é feito registrando, rastreando, 

investigando, relatando e resolvendo incidentes de maneira sistemática e automatizada. O 

software facilita melhores tempos de resposta, bem como a antecipação de riscos, maximizando 

assim a eficiência das operações de fornecimento. 

Selecionar e cadastrar fornecedores e distribuidores é um passo crucial em qualquer 

desenvolvimento da cadeia de valor. Nos mercados emergentes, esse processo tende a ser 

particularmente longo e oneroso, devido à falta de informações disponíveis e à necessidade de 

envolver um grande número de atores locais, incluindo câmaras de comércio e associações 

empresariais locais. Para as pequenas empresas, o caminho para o acesso ao mercado bem-

sucedido é muitas vezes ainda mais difícil. Eles normalmente não têm informações sobre onde 

vender, como vender e para quem vender e, em muitos casos, buscam a confiança de parceiros 

em potencial, como grandes empresas. Isso resulta em muitas oportunidades de negócios 

perdidas e também pode causar queixas no processo de colaboração. 

As plataformas de colaboração constroem pontes entre grandes empresas e 

distribuidores e fornecedores de MPE, criando novas oportunidades de colaboração e 

aumentando a confiança e a transparência. Plataformas B2B conectam grandes empresas com 

potenciais parceiros locais em mercados emergentes, facilitando assim a busca por fornecedores 

e distribuidores, e promovendo a transparência e eficiência em seu relacionamento comercial. 

Os caminhões são um elo essencial entre todos os elementos da cadeia de valor, 

transferindo materiais de locais de fornecimento para fabricas, reposicionando estoques entre 

diferentes fábricas e centros de distribuição e entregando produtos acabados para os clientes. 

Para empresas multinacionais, garantir a eficiência, confiabilidade e sustentabilidade de suas 

operações de transporte é um imperativo comercial. No entanto, nos mercados emergentes, as 

restrições de infraestrutura, conforme já comentado, associadas ao baixo nível de 

profissionalização do setor - caracterizado por motoristas não treinados, mau planejamento de 

rotas e falta de rastreamento de ativos - impedem que as pequenas empresas de logística 

maximizem a eficácia e a eficiência de seus serviços. Riscos adicionais, como acidentes de 
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trânsito, roubos, rotatividade de motoristas e danos ambientais, ameaçam a continuidade dos 

negócios na cadeia de valor.  

Algumas soluções para isso são os softwares de otimização de rotas, que utilizam 

sistemas de navegação por satélite (GPS) para localizar geograficamente rotas, coletar 

informações de tempo, prever a demanda do mercado e analisar a eficiência de custo por rota. 

O rastreamento de ativos também já é praticado e refere-se ao registro de movimentos de um 

item de estoque ao longo da cadeia de suprimentos. Isso é feito digitalizando códigos de barras 

ou usando etiquetas via radio frequência, RFID (Radio Frequency Identification).  

Um outro grupo tão importante quanto os já mencionados é o dos serviços financeiros 

que facilitam o acesso as melhores opções ao se tratar de tudo que envolve dinheiro, permitindo 

que pequenos produtores possam investir na melhoria de suas operações. Proporcionar formas 

para facilitar as transações é um desafio primordial. Os sistemas tradicionais de pagamento de 

pontos de vendas (PDV) não são populares entre os micros varejistas nos mercados emergentes. 

A maioria deles teme atrasos no processamento, sobrecarga administrativa e os altos custos 

cobrados pelos bancos para cada pagamento. Além disso, muitos deles operam na economia 

informal havendo uma falta de confiança no sistema bancário tradicional. 

Uma área do setor financeiro que está repleta de inovações é o setor de pagamentos. As 

tecnologias móveis fornecem um canal rápido, barato, conveniente e seguro para as MPEs em 

mercados emergentes para aceitar e executar transferências de dinheiro digital. Estes incluem 

sistemas de pagamento móvel, aplicativos de transferência de dinheiro ou sistemas baseados 

em SMS, bem como carteiras móveis. Os sistemas de pagamento móvel permitem que qualquer 

empresa aceite pagamentos sem dinheiro a um custo muito baixo, em alguns casos mesmo sem 

uma conta bancária. Os sistemas de pagamento móvel geralmente consistem em aplicativos 

móveis vinculados a um leitor de cartão conectado em um telefone. Esse tipo de solução é 

acessível e fácil de usar. 

Os aplicativos de transferência de dinheiro digital e os sistemas baseados em SMS 

permitem o envio e recebimento de dinheiro de maneira mais fácil, mais barata (devido a taxas 

de câmbio mais competitivas) e mais rápida do que através de transferências bancárias 

tradicionais. Em alguns casos, os usuários não precisam ter uma conta bancária, mas podem 

usar uma conta fornecida pelo próprio aplicativo.  

O analfabetismo financeiro é reconhecido mundialmente como uma grande barreira ao 

crescimento dos negócios nos países em desenvolvimento. Proprietários de pequenas empresas 

geralmente não têm tempo, pessoal, educação e habilidades para gerenciar adequadamente as 
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finanças de seus negócios. Eles lutam com contabilidade, manutenção de registros e previsão 

financeira, muitas vezes gerenciando seu fluxo de caixa de maneira desordenada, perdendo 

oportunidades de investimento, pagando contas com atraso, endividando-se e podem acabar 

fracassando. Várias soluções tecnológicas foram projetadas especificamente para 

empreendedores com baixa capacidade financeira em mercados emergentes.  

O software de gerenciamento financeiro, pode ser um aplicativo, pode ser usado para 

automatizar as operações contábeis e garantir relatórios financeiros precisos de maneira rápida 

e fácil. Esse tipo de solução integra contabilidade, planejamento financeiro, processamento de 

faturas, compras, relatórios e análises em um sistema de gerenciamento financeiro. Existem 

muitas soluções grátis no mercado, ou com baixo custo. Os programas de gerenciamento de 

folha de pagamento são projetado para organizar todas as tarefas relacionadas ao pagamento de 

pessoal. Isso inclui acompanhar o tempo de trabalho, o cálculo do salário, os pagamentos de 

impostos e a verificação da entrega. 

Possibilitar a abertura de crédito para parceiros é muito importante, pois nos países em 

desenvolvimento, o crédito continua difícil de acessar para as menores empresas, uma vez que 

elas são consideradas empresas pouco confiáveis e caras para se lidar. Isto deve-se em parte à 

falta de garantias e à sua incapacidade de demonstrar credibilidade, conforme comentamos 

anteriormente.  

Mais recentemente, as soluções de crédito digital se proliferaram como uma alternativa 

viável aos bancos e instituições que trabalham com micro finanças para as MPME. As 

vantagens comparativas do crédito digital incluem processos rápidos de solicitação e aprovação 

de empréstimos, avaliação alternativa da capacidade creditícia e processamento remoto de 

empréstimos.  

As plataformas de empréstimo on-line não bancárias coletam, verificam e analisam 

documentos fornecidos tudo pela rede. Esse tipo de solução geralmente usa parâmetros 

financeiros e não financeiros para avaliar potenciais mutuários, conforme descrito para 

classificação de crédito alternativa. O crowdfunding é uma forma de aumentar o financiamento, 

pedindo a um grande número de pessoas pequenas quantias de dinheiro por indivíduo. Nos 

mercados emergentes, existem muitas plataformas on-line para apoiar captadores de recursos 

na comunicação de seus projetos e doadores na tomada de decisões sobre quais projetos e 

beneficiários apoiar. 

Existem ainda soluções que são mais especificas para algumas áreas e serviços básicos, 

como saúde e educação, que afetam as sociedades de forma mais ampla e fornecem uma 
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importante base sobre a qual as empresas podem operar com mais eficácia e eficiência. Embora 

o acesso a serviços básicos não esteja diretamente ligado à eficiência das cadeias de valor, é um 

pré-requisito para que as empresas possam ser incluídas em cadeias de valor maiores.  

O acesso à energia é uma necessidade fundamental em si, pois permite que as pessoas 

iluminem suas casas, cozinhem e fiquem aquecidas. Para as empresas, é essencial para 

conseguir ser produtivo. Nos países em desenvolvimento, a falta de acesso é frequentemente 

causada pela baixa penetração da rede nas áreas rurais, bem como pelo fornecimento de energia 

não confiável. Onde a falta de energia ou as flutuações de tensão prevalecem, as pequenas 

empresas são penalizadas por interrupções na produção, danos ao equipamento e efeitos 

negativos na qualidade do produto. 

Combinar energia com aplicativos móveis tem sido fundamental para tornar as soluções 

fora da rede padrão acessíveis em países em desenvolvimento. Muitos provedores de energia 

solar, portanto, tornam-se substitutos, fornecendo a clientes sem outras opções. A alta 

penetração de celulares permitiu que as empresas pagassem as contas diariamente ou 

semanalmente, usando dinheiro móvel, o que é especialmente valioso para as microempresas. 

Para as concessionárias, essas soluções de tecnologia implicam que elas podem monitorar 

remotamente o consumo de energia e também gerenciar pagamentos de clientes de forma 

confiável. 

Existem várias soluções de TI que visam melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados 

de saúde em regiões desfavorecidas. Especificamente, eles visam melhorar o fluxo de 

informações entre profissionais de saúde e pacientes, aumentar a adesão aos planos de 

tratamento e facilitar o acesso a uma gama mais ampla de produtos de saúde. Muitas dessas 

soluções são baseadas em aplicativos para smartphones e serviços de SMS. 

A tecnologia abriu também o acesso à educação. Essa oportunidade se estende às 

empresas que identificam uma força de trabalho inadequadamente qualificada como um 

obstáculo fundamental ao crescimento de sua empresa. Tecnologias de sala de aula virtual, 

viáveis com acesso a dispositivos eletrônicos conectados, podem diminuir a lacuna de educação 

nos países em desenvolvimento e compensar em parte a falta de livros e professores. As 

plataformas de aprendizagem on-line podem substituir a necessidade de ter fisicamente as 

escolas de negócios. Por exemplo, muitas universidades oferecem cursos a distância, incluindo 

opções gratuitas e pagas. Cursos sobre gestão de negócios, contabilidade, finanças e 

planejamento de negócios são relevantes para os negócios inclusivos em mercados emergentes. 
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Apresentamos uma gama de tecnologias que ajudam a tornar as cadeias de valor mais 

inclusivas. A maioria das soluções de tecnologia apresentadas gira em torno de plataformas on-

line e aplicativos móveis. Todos eles podem ser aplicados mesmo em ambientes com poucos 

recursos, tornando-os muito atraentes para empresas que operam em mercados emergentes, bem 

como para seus parceiros de negócios. 

A tecnologia poderia ter um impacto muito maior se a absorção das soluções existentes, 

aqui mostradas, fosse mais forte. Se ela está se tornando mais acessível e barata, deve-se buscar 

entender por que ela ainda não é amplamente usada. Várias razões são cogitadas, incluindo falta 

de mão de obra qualificada, baixa conscientização sobre os benefícios da tecnologia, custo, 

preocupações com segurança, preocupações com a privacidade e infraestrutura precária. Ao 

mesmo tempo, muitas vezes há uma resistência à mudança de hábitos e preferências, 

especialmente quando a proposição de valor para a adoção de tecnologias não é clara e 

considerada de risco excessivo. 

 

2.3 - A capacitação como Forma de Requalificação 

No Brasil o apoio à implementação de negócios inclusivos ainda é um desafio para 

empreendedores que buscam atender ao mercado de menor renda, contudo há atores que 

oferecem programas específicos para ajudar no processo de implementação dentro desses 

mercados, e que serão apresentados a seguir. 

O primeiro é um conjunto de entidades de classe, federações e sindicatos patronais, o 

chamado sistema S, como o SEBRAE, o SENAR e o SENAI, que oferecem apoio e assistência 

técnica aos empreendedores, a indústrias e produtores rurais na inovação e gestão de seus 

negócios. Esses entes são muito importantes, sendo tratados com atenção mais a frente, pois 

com seus conhecimentos a respeito do setor em que atuam, apoiados pelas empresas parceiras, 

de pequeno ou grande porte e microempreendedores se tornam multiplicadores das iniciativas 

com um grande ganho de potencial para gerar cada vez mais novas iniciativas. 

Tratando um pouco mais especificamente sobre as citadas, o SEBRAE (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é uma entidade privada sem fins lucrativos. 

É um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos 

pequenos negócios de todo o país. Desde 1972, trabalha para estimular o empreendedorismo e 

possibilitar a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno 

porte. (Sebrae, 2019). Em 2010 passou a desenvolver uma estratégia específica para negócios 
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sociais, com essa estratégia, a instituição desenvolve pacotes de cursos voltados para 

empresários interessados em criar ou aperfeiçoar o impacto social de seu negócio. 

O SENAR, por sua vez, oferece cursos específicos que abrangem mais de 300 

ocupações do mercado de trabalho rural e oferece um modelo de assistência técnica e gerencial 

para os produtores rurais de menor renda.  

Já o SENAI forma profissionais para os mais diversos setores da indústria brasileira, 

por meio de seus cursos de aprendizagem profissional, incluindo ensino técnico de nível médio 

até a formação superior e pós-graduação. Juntamente com o SESI, oferece educação básica para 

os trabalhadores da indústria e seus dependentes, bem como programas de segurança e saúde 

no ambiente de trabalho. Essas três entidades junto a algumas outras compõem o chamado 

sistema S. 

O SENAI, por exemplo, tem uma rede de 58 Institutos de Tecnologia distribuídos pelo 

Brasil, que desenvolve e utiliza técnicas com o objetivo de aumentar a produtividade e a 

qualidade dos produtos. Esse grupo de institutos também realiza consultorias para tratar de 

legislações, normas e regulamentos técnicos. Quando se trata de saúde e segurança do 

trabalhador, o SESI disponibiliza 18 diferentes serviços, como cursos, diagnósticos e 

consultorias para apoiar as empresas na avaliação do ambiente físico e na identificação de 

situações de risco. Além disso, a instituição conta com oito Centros de Inovação, onde são 

desenvolvidas tecnologias voltadas para a segurança e saúde na indústria. O depoimento de 

Victor Teles, gerente-executivo da Festo Didactics, ressalta a importância deste sistema:  

“O papel do SESI e do SENAI é fundamental para a preparação de mão de 

obra especializada e diferenciada para a indústria. Além de ser importante para 

o aumento da produtividade e consequentemente da competitividade da 

indústria brasileira, devemos também considerar o impacto social na vida dos 

estudantes da rede, que encontram no SESI e no SENAI um ensino de 

excelente qualidade. Algo que não é de amplo conhecimento da população 

brasileira é o protagonismo do nosso país na competição mundial de 

profissões, Worldskills Competition, onde jovens preparados pelo SENAI 

representam o nosso país em mais de 45 modalidades e figuram entre as 

primeiras colocações na maioria delas. Tal feito já nos rendeu algumas vezes 

o segundo lugar no quadro geral de ocupações, a frente de países de primeiro 

mundo e reconhecidos como exemplares em educação como Alemanha, 

Japão, Estados Unidos, entre outros”.  

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS  

 

Dois números que ressaltam a importância dessas instituições, são as mais de 40 mil 

indústrias que já foram beneficiadas com serviços de Segurança e Saúde do Trabalho oferecidos 

pelo SESI, enquanto o SENAI já formou 71 milhões de trabalhadores. Os cursos oferecidos, 

não apenas geram empregos, mas garantem o futuro de muitos jovens que não teriam qualquer 
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perspectiva de uma profissão. Jovens estes que muitas vezes iniciam com pequenos negócios 

que podem beneficiar suas comunidades, ou se interessam em negócios que ofereçam soluções 

a comunidades carentes. 

Os cursos são gratuitos e ofertados de acordo com edital divulgado previamente. Existe 

um processo seletivo por exemplo para o caso dos cursos industriais do SENAI, no qual até a 

última edição era aplicada uma prova de nível fundamental com sessenta questões, sendo vinte 

de língua portuguesa, vinte de matemática e vinte de ciências. A duração do curso também varia 

de acordo com a área e a especialidade que este se aplica. Os cursos introduzem conceitos 

fundamentais de logica e língua portuguesa independente de qual seja, como uma forma de 

nivelamento. 

O principal modelo de curso que tem forte impacto sobre os negócios sociais são os 

denominados profissionalizantes, que oferecem qualificação profissional em um curto espaço 

de tempo. Ou seja, é focado na atualização e aperfeiçoamento de áreas específicas, com maior 

direcionamento para o ramo que o aluno pretende seguir. Sendo assim, ele permite a rápida 

inserção do estudante no ambiente de trabalho. Essa metodologia de educação oferece aulas 

mais dinâmicas e interativas para ensinar o aluno, facilitando o aprendizado. Inclusive, muitas 

vezes, são utilizados recursos tecnológicos para aumentar o interesse do estudante e favorecer 

a retenção do conteúdo, visto que ele utiliza de meios que já conhece para estudar. 

Por meio da Lei 12.513/11, o Governo Federal fortaleceu o fomento e a expansão dos 

cursos profissionalizantes no Brasil, a fim de aprofundar o conhecimento e o desenvolvimento 

da capacidade profissional do estudante ou trabalhador. No Brasil este tipo de curso se torna 

ainda mais relevante, pois cerca de 86% da população não tem acesso ao ensino superior, sendo, 

portanto, está a única formação que vão possuir para entrar no mercado de trabalho 

“Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de 

tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da Industria Brasileira” é 

a missão do Senai, a qual demonstra sua importância no cenário nacional com integração da 

população de baixa renda e dos negócios inclusivos. 

 

CAPÍTULO  3. OPORTUNIDADES E APRENDIZADOS 

3.1 - Modelos e Cases 

A diversidade dos setores de atuação e das empresas proporciona uma visão distinta de 

modos como empresas grandes e pequenas desenvolvem seus modelos de negócios inclusivos. 
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De uma forma geral, não há uma proporcionalidade do porte da empresa com o tamanho do 

impacto demonstrado. 

 exemplificar a quão poderosa é a contribuição das organizações na disseminação dos 

negócios inclusivos, independentemente de seu porte, foram selecionados três cases que 

relatam a respeito da inclusão social através de negócios inclusivos. Os recortes da desigualdade 

brasileira explicam algumas das motivações dos casos estudados. 

Tal diversidade de tamanhos, motivações e naturezas de impactos cria zonas cinzentas 

na interpretação dos casos como iniciativas de empreendedorismo social, atividades e modelos 

de negócios inclusivos. Projetos de envolvimento social e inclusivo, que geram impacto social 

e trazem retorno financeiro para as empresas, servem como modelos para estimular empresas 

do mainstream a evoluir para atividades de negócios inclusivos alinhados ao core business, 

quando percebem o potencial de criar valor econômico ante a geração de valor social. Além 

disso, as terminologias de Negócios Sociais e Negócios Inclusivos se confundem nos diálogos 

com os empreendedores. Em um ecossistema adequado, cada negócio pode de alguma forma 

contribuir. 

 Sambazon. A Sambazon (Sustainable Management of Brazilian Amazon) é uma 

empresa que produz bebidas e alimentos da polpa do açaí, cuja produção é 

comercializada no Brasil e no exterior. O açaizeiro tem ampla distribuição no estuário 

amazônico, constituindo e como um produto de grande relevância econômica, social e 

ambiental para a região. 

Com mais de três mil famílias locais fornecedoras de frutos, a empresa processa 

anualmente cerca de quatorze mil toneladas de açaí por meio do manejo sustentável, em 

uma área de aproximadamente 800.000 hectares, buscando promover a inclusão dos 

produtores de menor renda na cadeia de valor e a contratação de pessoas das 

comunidades locais. Entre as empresas da região, a Sambazon é a única capaz de 

oferecer produtos com certificação orgânica, assegurando a ausência de qualquer tipo 

de componente químico nos açaizais e adotando padrões internacionais de segurança 

alimentar. 

Esse modelo de negócios demonstra que é possível criar produtos com valor 

agregado, estabelecer relações de parceria, desenvolver uma cadeia produtiva e 

construir um modelo de negócio fundamentado no tripé da sustentabilidade, com 

responsabilidade social, ambiental e retorno econômico. 
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Nos últimos oito anos, a empresa investiu na expansão de sua capacidade 

produtiva, adotando melhores práticas de manejo dos açaizais, por meio de treinamento 

e capacitação de pessoal e de aperfeiçoamento de seus processos industriais. A 

Sambazon tem ainda investido na expansão do mercado consumidor, acessando novas 

capitais do Brasil e novos mercados na Ásia, Europa e Oceania. 

 Beraca. A empresa brasileira Beraca, pertencente à Holding Sabará Químicos e 

Ingredientes S.A, se especializa na produção de tecnologias e matérias-primas para os 

setores de tratamento de água, cosméticos, nutrição animal, alimentos e bioenergia.  

A unidade Health and Personal Care produz extratos da flora amazônica para a 

indústria cosmética, com fornecedores em comunidades amazônicas brasileiras. A 

Beraca, por meio do Programa de Valorização da sociobiodiversidade, se baseia no tripé 

de sustentabilidade, composto de “Rentabilidade Adequada”, “Preservação da Água e 

Biodiversidade” e “Desenvolvimento Humano de Forma Equilibrada”, por três 

principais processos: a avaliação da biodiversidade de recursos florestais, a análise do 

nível de maturidade da cadeia de valor e a avaliação da interdependência da atividade 

proposta pela empresa com as atividades locais.  

A empresa criou esse programa ao perceber que essa lacuna social se soma a 

uma vulnerabilidade ambiental relacionada com a exploração indiscriminada dos 

recursos naturais. Surge também do aumento da demanda por produtos de origem 

natural, obtidos por meio de processos éticos e da necessidade de desenvolver práticas 

sustentáveis na produção industrial.  

Os principais fornecedores da Beraca são as comunidades locais de diferentes 

biomas, a maioria delas localizada na região amazônica, marcada pela vulnerabilidade 

social, baixa renda e educação precária, onde, muitas vezes, são inseridas no mercado 

em uma condição exploratória. O Programa suporta a obtenção de certificações 

orgânicas que aumentam o valor de seus produtos em até 30%; paga valores pré-

acordados, maiores do que os oferecidos no mercado e com a certeza do pagamento em 

dia; fornece capacitação sobre práticas de segurança no trabalho, prevenção do trabalho 

infantil e escravo. Até então, tem beneficiado 1.600 famílias de 105 comunidades e 

contribuído para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. 

 Tribanco. O Banco Triângulo S/A, ou Tribanco, é uma instituição financeira 

estabelecida pelo Sistema Integrado Martins (SIM), grupo que atende mais de 465 mil 

micros, pequenos e médios varejistas em todo o Brasil.  



 

43 

 

O Tribanco surgiu para atender às demandas de serviços financeiros de pequenos 

comerciantes, que, devido à menor renda, enfrentam dificuldades em obter linhas de 

crédito para o desenvolvimento de seu negócio. Para transpor essa dificuldade, o 

Tribanco desenvolveu um modelo alternativo de avaliação de crédito, o que possibilitou 

sua oferta de crédito para sua base de clientes. Para suprir o baixo nível de acesso ao 

conhecimento de gestão por parte de seus clientes, o Tribanco também oferece cursos 

de capacitação específicos. O Tribanco ainda oferece crédito aos consumidores dos 

pequenos negócios, levando inclusão financeira às comunidades do entorno do 

empreendimento. 

Para estreitar o relacionamento com o cliente, os colaboradores do Tribanco são 

capacitados para que possam entender o negócio do cliente e prover soluções adequadas 

a suas demandas. Além disso, os gerentes do banco têm atuação remota, indo até o 

estabelecimento do pequeno varejista. Atualmente, a empresa Tribanco está presente em 

todos os estados do país e conta com cerca de 300 gerentes, com base em 80 cidades. O 

Tribanco atende diretamente 29 mil clientes, os quais estão, em sua maioria, no interior 

do país e nas periferias dos grandes centros urbanos, atuando predominantemente no 

ramo de atividade varejo alimentar, composto de supermercados e mercearias. 

 Banco do Brasil. O Banco do Brasil (BB) é a maior instituição financeira da América 

Latina em ativos e conta com mais de 61 milhões de clientes. O Banco detém a maior 

rede de atendimento no país e no exterior entre as instituições financeiras brasileiras e 

está presente em 99,8% dos municípios do país.  

O Banco instituiu em 2003 a Estratégia Negocial de Desenvolvimento Regional 

Sustentável, que busca impulsionar as regiões onde atua, por meio da mobilização de 

agentes econômicos, sociais e políticos, no apoio a atividades produtivas 

economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, respeitando-se 

a diversidade local. Um dos locais de implementação do Plano de Negócios DRS é 

Mimoso do Sul, ES, na comunidade de Palmeiras, onde a atividade regional de maior 

importância econômica e potencial para o desenvolvimento local é a produção de café 

conilon. Em vista da baixa produtividade e nível de escolaridade da comunidade, a 

agência local do Banco do Brasil identificou desafios e articulou novas parcerias com 

atores locais, que foram responsáveis pela oferta de cursos e palestras de capacitação 

dos produtores rurais, aumento do acesso ao crédito produtivo e diversificação da 

agroindústria.  
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Essas parcerias também foram responsáveis por atrair novos investimentos e 

pela oferta de apoio financeiro para a maximização da agroindústria na região. A 

implementação do DRS em Mimoso do Sul foi responsável pelo fortalecimento da 

Associação dos Moradores de Palmeiras, pelo aumento do índice de escolaridade na 

comunidade, pela diminuição do êxodo rural e pela conquista do selo Fair Trade. O DRS 

contribuiu para um aumento aproximado de 180% da produtividade dos cafeicultores 

da região no período de 2007 a 2014. Até 2015, a Estratégia DRS do BB apoiava 1.483 

Planos de Negócios do país. 

 Instituto Votorantim. O Instituto Votorantim apoia o desenvolvimento de municípios 

por meio do Programa Redes para o Desenvolvimento Sustentável (ReDes), criado pela 

parceria com o BNDES. O principal objetivo do ReDes é promover uma aproximação 

entre a atuação social e as estratégias de negócio das empresas do Grupo Votorantim.  

O ReDes se dedica a desenvolver ações que contribuam para a redução da 

pobreza e da dependência das comunidades locais, bem como promover a diversificação 

econômica das comunidades e aproveitar possíveis sinergias para incluir novos 

fornecedores locais. Além da preparação da comunidade local para autogerir o negócio, 

a maior contribuição do ReDes é o aporte de capital investido para criar uma 

infraestrutura mínima para fazer funcionar o empreendimento. As estratégias do ReDes 

são desenvolvidas e geridas por grupos associativos ou cooperativos, utilizando a 

capilaridade e o conhecimento local para potencializar a atuação em municípios com 

concentração de pobreza e baixo dinamismo econômico.  

Para garantir a sustentabilidade financeira dos negócios locais, disponibiliza-se 

uma consultoria de campo que acompanha os empreendimentos durante três anos, 

garantindo que estejam maduros o suficiente e que seus gestores locais estejam 

capacitados para assumir a gestão autônoma. Para o município, o aumento de renda e 

criação de postos de trabalho locais geram benefícios indiretos que impactam na 

qualidade de vida local. O programa permite ainda ao município o acesso a novos 

recursos e parcerias, contribuindo para o desenvolvimento local. Atualmente o 

programa atua em 25 municípios de 12 estados e investe aproximadamente R$ 34,2 

milhões em 48 negócios inclusivos, geridos por cooperativas e associações locais. 

 Ecovias. O Programa Capacitar, projeto de capacitação técnica realizado pela 

Concessionária Ecovias dos Imigrantes, caracteriza-se como uma experiência de 

negócio inclusivo que conseguiu conectar duas grandes demandas estratégicas da 
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empresa: a geração de práticas economicamente inclusivas de comunidades com alto 

índice de vulnerabilidade social, e a incorporação de mão de obra qualificada para o 

setor operacional da empresa.  

A relação entre a rede de atores que possibilitam a realização do Programa 

Capacitar se traduz no alinhamento entre o exercício de inclusão social 

concomitantemente com a redução de custos nos processos de contratação e gastos com 

comunicação, trazendo retorno positivo para todos os atores partícipes. Seu foco, 

portanto, é a qualificação e geração de renda para moradores das comunidades 

localizadas ao longo do Sistema Anchieta Imigrantes. Após a qualificação, os 

participantes são incluídos nos processos seletivos para vagas da Ecovias, bem como de 

seus parceiros e fornecedores. 

 Para a Ecovias, a diminuição dos custos da empresa se dá no processo e tempo 

de contratação, que se reduz devido à triagem que ocorre durante a formação. Em 

parceria com o SENAI e com associações comunitárias, desde 2012, cerca de 300 

pessoas já foram beneficiadas pelo Programa Capacitar. E 60% daqueles que já 

participaram do Projeto Capacitar conseguiram uma colocação no mercado de trabalho.   

 Solar e Ar. Organização social com modelo de negócios empresarial que desenvolve 

aparelhos auditivos digitais recarregáveis, A Solar e Ar tem como missão desenvolver, 

fabricar e distribuir aparelhos auditivos de baixo custo, carregadores solares e baterias 

recarregáveis para a população das classes médias e baixas, que não podem pagar pelos 

altos preços de mercado dos aparelhos auditivos.  

No Brasil, existem dez milhões de deficientes auditivos (650 milhões no mundo) 

e apenas 300 mil aparelhos distribuídos anualmente. Desses, 75% são distribuídos pelo 

SUS, porém a fila para os pacientes receberem seus aparelhos, sem bateria, é em média 

de três anos. Desde 2009, a Solar Ear emprega e treina jovens surdos para fabricação 

dos aparelhos e carregadores, com base em tecnologia desenvolvida em Botswana, em 

2002, por jovens surdos locais.   

A principal inovação está no carregador solar, que armazena energia durante o 

dia para recarregar a bateria durante a noite. Os aparelhos da Solar e Ar custam a partir 

de R$ 299,00, e os de mercado custam a partir de R$ 3.500,00. O carregador solar e as 

baterias recarregáveis desenvolvidas podem ser utilizados por 90% dos aparelhos que 

estão no mercado e não apenas em aparelhos da Solar Ear. Com isso, mais de 200 
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milhões de baterias descartáveis deixarão de ser descartadas no meio ambiente 

anualmente.  

A empresa espera beneficiar cerca de 40.000 pessoas nos quatro anos iniciais do 

projeto com a venda dos aparelhos auditivos, propiciando às crianças ingressar em 

escolas normais, aos adolescentes e adultos obter capacitação e reingressar no mercado 

de trabalho e aos idosos voltarem ao convívio familiar. Espera-se criar um aplicativo de 

smartphone que poderá fazer o diagnóstico da perda auditiva de uma pessoa e enviar os 

dados para um especialista para a determinação da melhor terapia (programa DREET). 

 Rede Asta. A Rede Asta é um negócio social e inclusivo que leva a consumidores em 

todo Brasil produtos de design feitos à mão por grupos produtivos de artesãs de regiões 

de menor renda. A matéria-prima desses produtos é formada por resíduos têxteis da 

indústria da moda e outros resíduos sólidos recicláveis, como garrafas PET, jornais, 

revistas e latinhas de refrigerante. 

A questão central do modelo de negócios da Rede Asta é a organização e 

performance de seus canais de vendas. No total, o modelo é baseado em três canais: 

Asta para empresas; E-commerce e duas lojas físicas na cidade do Rio de Janeiro. A 

empresa iniciou sua atuação empoderando as mulheres artesãs de menor renda e 

fomentando seus pequenos negócios, por meio de treinamento, formação de redes de 

produção e criação de canais de venda. Além de trabalhar para a diminuição da pobreza 

de mulheres produtoras, a empresa também promove o consumo consciente, mostrando 

ao consumidor que ele pode usar seu consumo para impactar positivamente a vida de 

centenas de pessoas. A geração de renda e inclusão social foram a motivação inicial da 

Rede Asta, que começou atuando no Rio de Janeiro em 2005, mas hoje possui grupos 

em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, São Paulo, Curitiba e na Amazônia 

(Parintins e Rio Negro).  

A meta da Rede Asta é gerar uma renda mínima mensal de R$1.000,00 para cada 

uma das 700 pessoas que fazem parte da Rede. 

 

3.2 - Case Detalhado – Aliança Empreendimentos 

A Aliança Empreendedora foi fundada em Curitiba (PR) em 2005 por Rodrigo de Méllo 

Brito e Silva, Lina Maria Useche Jaramillo, Helena Casa Novas Vieira, Eduardo Gomes 

Camargo, Norma Hitomi Ikeda, Maria Fernanda Cordeiro e Luís Alberto Ribeiro Paschenda, 

com o objetivo de oferecer a microempreendedores de baixa renda e grupos produtivos 
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comunitários de todos os setores e idades o apoio de que eles necessitavam para desenvolver 

os seus negócios. Neste primeiro ano de Aliança, alguns parceiros foram fundamentais, como 

a FIEP, o SESI e a Fundação Alphaville, com os quais iniciamos os primeiros atendimentos a 

microempreendedores em Curitiba e à primeira cooperativa de materiais recicláveis na região 

metropolitana. 

Em 2006 e 2007 começou a expansão do trabalho para outras comunidades em Curitiba, 

bem como abertura de escritórios em São Paulo e Recife, fruto da continuidade da parceria com 

a Fundação Alphaville. Em paralelo, iniciou-se uma parceria com o Instituto Walmart, a qual 

nos possibilitou implementar a estratégia de acessos para a inclusão e desenvolvimento do 

empreendedor. A plataforma se dividia em três grandes acessos: Conhecimento, Crédito e 

Comercialização. Para poder oferecer o acesso a crédito aos microempreendedores, começou 

também um fundo de microcrédito, chamado Impulso. O acesso à comercialização foi 

possibilitado por meio da plataforma Solidarium, que tinha como objetivo de conectar 

microempreendedores com grandes redes varejistas e que se formalizou como um Negócio 

Social em 2007, conectando hoje artesãos de todo o Brasil diretamente ao consumidor. Neste 

mesmo ano, o Rodrigo Brito foi selecionado fellow Ashoka e a iniciativa recebeu prêmio 

nacional: o Visionaris UBS. 

Em 2008 a operação foi expandida para São Paulo e criou-se a área de Desenvolvimento 

de Metodologias para pesquisar, desenvolver, organizar e replicar as metodologias que foram 

criadas para o apoio ao microempreendedor de baixa renda. Na área da Reciclagem Inclusiva, 

a Aliança foi convidada pela AVINA, Movimento Nacional dos Catadores de Material 

Reciclável e pela Prefeitura de Curitiba para implementar o projeto Eco Cidadão, com o 

objetivo de apoiar 25 organizações de catadores de material reciclável durante cinco anos na 

cidade de Curitiba. Neste ano também foi finalista do Prêmio Empreendedor Social da Folha, 

promovido pelo Jornal Folha de São Paulo e Fundação Schwab. 

O ano de 2009 foi um dos mais importantes em termos de ampliação do impacto. 

Recebendo a consultoria da McKinsey e Ashoka, que possibilitou a construção de uma nova 

estratégia de expansão, a qual se mantém até hoje. Desde estão tem sido ampliado o impacto 

através da replicação das metodologias da Aliança para uma rede de organizações sociais 

aliadas em todo o Brasil. Motivados por essa estratégia, iniciou-se uma parceria com o 

Santander no projeto “Parceiros em Ação”, no qual foram selecionadas, entre mais 300 

inscritas, dez ONGs de diferentes lugares do Brasil para receber nossa metodologia, 
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investimento, acompanhamento e suporte durante dois anos. O modelo deu certo e hoje 

contamos com uma rede de mais de 60 organizações aliadas em 19 estados. 

O ano de 2010 foi o ano de colher frutos do nosso trabalho. Continuou a expansão 

através das organizações aliadas, criou-se o Portal Impulso – o primeiro site de crowdfunding 

de microcrédito para microempreendedores de baixa renda, permitindo que qualquer pessoa 

conheça e invista em microempreendedores através da internet – e iniciamos um trabalho com 

a Natura, a fim de facilitar o acesso ao conhecimento e ao crédito para cabeleireiras que também 

eram vendedoras Natura. Como reconhecimento do nosso trabalho, fomos eleitos a ONG mais 

confiável do Brasil na categoria Geração de Renda pela revista Reader’s Digest, fomos 

convidados a participar como membro do Clinton Global Initiative em Nova York, Lina Maria 

Useche Jaramillo foi selecionada Fellow Global da International Youth Foundation e Rodrigo 

de Méllo Brito e Silva foi um dos três brasileiros selecionados para participar da rede Young 

Global Leaders do Fórum Econômico Mundial. 

Em 2011 a estratégia de apoio foi redefinida, não mais colocando como os provedores 

dos acessos a crédito e mercados, mas sim como ponte entre o microempreendedor e os acessos 

disponíveis a ele, criando uma rede de suporte ao microempreendedor no Brasil. 

Em termos de divulgação da cultura empreendedora, a Aliança tornou-se uma das dez 

organizações convidadas para compor o Conselho Nacional da Semana Global do 

Empreendedorismo no Brasil, promovemos a primeira edição do “Prêmio Aliança de 

Empreendedorismo Comunitário”, e fomos convidados pelo programa de TV “Caldeirão do 

Huck”, da TV Globo, para ser co-realizadores do quadro “Mandando Bem”, uma série de 

episódios dentro do programa de TV que identifica, apoia e investe na infraestrutura necessária 

para microempreendedores de baixa renda que tenham grandes histórias de superação e que são 

a prova viva de que é possível empreender independentemente das dificuldades. Com cerca de 

50 milhões de telespectadores, a série é grande fonte de inspiração e informação para milhões 

de brasileiros. 

Em 2012 foi implantada uma das maiores transformações na metodologia de trabalho, 

que passou a ser embasada na teoria Effectuation. Desenvolvida a partir de pesquisas da Dra. 

Saras Sarasvathy, a teoria vê o empreendedorismo não como um dom ou conjunto de 

características, mas como um “conjunto de habilidades” que são desenvolvidas pela prática e 

experiência. Ao invés de focar no desenvolvimento de um plano de negócios baseado em 

previsões para o futuro, a metodologia da Aliança se utiliza da abordagem da teoria Effectuation 

para estimular os microempreendedores a criarem e ampliarem seus negócios a partir do que 
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eles têm, desenvolvendo três pilares fundamentais: 1 – Quem eles são (identidade, sonhos e 

autoimagem); 2 – O que eles sabem (conhecimentos e experiências); e 3 – Quem eles conhecem 

(rede de contatos). Isso também gerou uma mudança na forma de avaliação do impacto gerado, 

pois percebemos que avaliar só o crescimento do negócio era insuficiente para entender o 

impacto real que a metodologia provocava na vida dos microempreendedores apoiados. 

Começamos então a trabalhar numa métrica mais completa, o Índice de Inclusão 

Empreendedora (IIE), baseado no trabalho com a teoria Effectuation. 

Nesse ano, também foi consolidado o trabalho na disseminação da causa: Lançamos o 

2º Prêmio Aliança de Empreendedorismo Comunitário e transformamos o Portal Impulso no 1º 

site de crowdfunding voltado a microempreendedores no Brasil. 

Em 2013 a Aliança recebeu o Prêmio do Centennial Innovation Challenge, da Fundação 

Rockefeller, pelo projeto “Uma mensagem para a Liberdade”, que tem como objetivo o 

combate ao trabalho análogo à escravidão na cadeia da moda em São Paulo. Também em 2013 

fomos selecionados como membros oficiais da Rede Youth Business International, organização 

sediada na Inglaterra e presidida pelo Príncipe de Gales para apoio a jovens empreendedores 

no mundo, e desde estão desenvolvemos o Programa Geração Empreendedora para apoiar 

jovens empreendedores de 18 a 35 anos com acesso a conhecimento, mentoria e crédito. 

Neste ano também nos tornamos membros oficiais da rede ANDE (Aspen Network of 

Development Entrepreneurs). 

Em 2014, além da continuidade do Geração Empreendedora e da consolidação do 

projeto “Uma mensagem para a liberdade”, lançamos o Tamo Junto, primeiro site voltado a 

microempreendedores de baixa renda no Brasil. 

Neste ano foi apresentada a estratégia de expansão internacional na Índia, na Inglaterra 

e na Espanha, em eventos promovidos pela Ashoka, além de apresentar o Índice de Inclusão 

Empreendedora em eventos na Turquia, Estados Unidos e França. Consolidamos um portfólio 

de Negócios Inclusivos, graças à experiência de dez anos em campo e aos modelos 

implementados com Natura, Danone, Coca-Cola, Gerdau, entre outros. 

A Aliança acredita que todos podem empreender, que o empreendedorismo é o motor 

da economia e que somente a atuação conjunta de pessoas, empresas, empreendedores, 

governos e organizações impulsionará o desenvolvimento que queremos ver no Brasil. 

 

3.2.1 - Aliança Empreendimento na Prática 
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O trabalho consiste em apoiar empresas, organizações sociais e governos a desenvolver 

modelos de negócios inclusivos e projetos de apoio a microempreendedores de baixa renda, 

ampliando o acesso a conhecimento, redes, mercados e crédito para que desenvolvam ou 

iniciem seus empreendimentos. Geramos novas oportunidades de negócios, trabalho e renda 

através do empreendedorismo, promovendo inclusão e desenvolvimento econômico e social. 

De forma a unir forças e viabilizar acessos para que pessoas e comunidades de baixa 

renda possam ser empreendedoras, promovendo a inclusão e o desenvolvimento econômico e 

social com planejamento, execução e avaliação de projetos de apoio a microempreendedores 

de baixa renda com o objetivo de desenvolver competências empreendedoras e de gestão de 

negócios, e ampliar o acesso a conhecimento, redes, mercados e crédito. Construímos o projeto 

de forma conjunta e colaborativa com os parceiros, focando sempre no impacto direto na vida 

do microempreendedor. 

A metodologia de trabalho das capacitações estimula desafios alcançáveis e pequenas 

vitórias que tragam respostas rápidas ao microempreendedor – combustíveis do 

empreendedorismo – integrando teoria e prática de forma a atender aos interesses e 

necessidades dos participantes. Ao final do processo, os microempreendedores estão aptos a 

analisar as dificuldades e problemas que enfrentam em seus negócios e buscar soluções para 

enfrentá-los. O desenvolvimento do microempreendedor resulta em seu empoderamento e auto 

reconhecimento como empreendedor. Muitos microempreendedores apoiados se tornam 

exemplos locais e contribuem ativamente para o desenvolvimento econômico e social de suas 

comunidades. 

A metodologia é dinâmica, baseada na Andragogia (educação para adultos), na dinâmica 

de grupos e na teoria Effectuation. A Andragogia leva em consideração a experiência das 

pessoas e utiliza como motivação a resolução de problemas e a aplicação imediata daquilo que 

se aprende. Utilizando os conceitos da dinâmica de grupos, aplicamos os conteúdos sempre em 

grupo, usando a linha humanista, que acredita no potencial do ser humano de enxergar a solução 

para os seus próprios problemas, e modificar o comportamento para chegar a um resultado 

diferente. A teoria Effectuation, desenvolvida a partir de pesquisas da Dra. Saras Sarasvathy, vê 

o empreendedorismo não como um dom ou conjunto de características, mas como um “conjunto 

de habilidades” que são desenvolvidas pela prática e experiência. 
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3.3 - Modelo de Negócio Inclusivo 

 Confeitaria Caramel Negócios podem mudar vidas, não só das pessoas envolvidas 

diretamente com o empreendimento (como funcionários e donos), mas da sociedade 

como um todo. Os negócios inclusivos, por exemplo estão transformando regiões. 

Negócios sociais nascem com um propósito principal: buscar a solução para um 

problema social ou ambiental. Com base em estratégias e produtos ou serviços 

inovadores, essas empresas têm o impacto positivo como “core” de seu business – e 

estão onde as pessoas mais precisam. 

Essa característica é até essencial em negócios sociais: é preciso haver 

populações ou regiões com necessidade de intervenção. Deve existir abertura para a 

solução de um problema; caso contrário, não há justificativa para a sua criação. 

Mas um negócio social não é totalmente diferente de uma empresa tradicional. 

Assim como qualquer outro modelo de negócio, ele também precisa gerar lucro. 

Entretanto, apesar de utilizarem mecanismos de mercado para sobreviver, Yunus 

defende que investidores não devem obter lucro de negócios sociais, apenas recuperar 

investimentos. Todo o lucro gerado deve ser reinvestido na própria empresa. 

Existem estudiosos que defendem o retorno de lucros para investidores. 

Acredita-se que, dessa forma, há mais possibilidades de investimentos para os negócios 

sociais, o que acaba por gerar impacto positivo, se diferenciando dos negócios 

filantrópicos e tradicionais, conforme esquema abaixo: 

 

Gráfico 4 

Fonte: Yanus Social Business 

 

Criar negócios sociais é um desafio, por isso, para criar a Caramel 

Confeitaria, que foi idealizada com preceitos de um negócio social foram 
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pesquisados e estudados alguns modelos que permitissem um bom 

funcionamento e desse uma   conforme detalhamento abaixo. 

 Compensação Cruzada. Um grupo de consumidores favorece a aquisição de serviços 

ou produtos por outras pessoas. Os lucros desse grupo são utilizados para subsidiar outro 

mais necessitado. Exemplo: TOM’S SHOES – toda vez que um consumidor compra um 

sapato, outro é doado a crianças que vivem em países em desenvolvimento. 

 Taxa pelo serviço. Beneficiários pagam diretamente pelo produto ou serviço oferecido 

pela empresa. O benefício social vem em forma de inovação ou de preços acessíveis. 

Exemplo: Impact Water – oferece sistemas baratos de filtragem de água para que 

crianças tenham acesso à água limpa, ou seja, direito básico do ser humano. 

 Emprego e treinamento. O propósito é oferecer salários justos, desenvolvimento de 

habilidades e treinamentos para os beneficiários, que são os próprios funcionários. 

Exemplo: Edgar and Joe’s – o café tem um programa de desenvolvimento de jovens 

para trabalhar na indústria de serviços alimentares. 

 Intermediário de mercado. O negócio social age como intermediário ou distribuidor 

em um mercado expandido. Os beneficiários são os fornecedores do produto ou serviço. 

Exemplo: Fairphone – produção de smartphones de forma ética, com fornecedores que 

dividem os mesmos valores. 

 Conector de mercado. O negócio facilita transações entre beneficiários e novos 

mercados. Exemplo: Prosas – conecta patrocinadores e proponentes de projetos sociais. 

 Apoio independente. A empresa com propósito social entrega um produto ou serviço 

para um mercado externo que é separado dos beneficiários. Os fundos são usados para 

apoiar programas sociais. Exemplo: Trinity Oaks – a vinícola planta uma árvore toda 

vez que um consumidor compra uma garrafa de vinho. 

 Cooperativa. Negócios dos próprios membros, que também utilizam os serviços. 

Exemplo: O-Net – servidor de internet existente em comunidades pequenas para uso de 

seus moradores. 

 

3.3.1 -  O Mercado de Confeitaria no Brasil e Oportunidade Social do Mercado 

As empresas de panificação e confeitaria estão muito presentes na vida dos brasileiros. Cada 

vez mais este setor incorpora novos formatos de atuação e atendimento aos clientes, indo muito 

além do pãozinho francês. Por outro lado, diferentes concorrentes têm incorporado os 

panificados em suas listas de produtos, ampliando o mercado e a disputa pelos clientes. 
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O setor de panificação e confeitaria é o responsável direto pelo atendimento à população 

no consumo de panificados. E este segmento é composto quase totalmente por micro e pequenas 

empresas, já que aquelas de grande porte não conseguem a mesma penetração junto aos clientes, 

apesar de terem maior volume de faturamento. É latente o crescimento que a Panificação e 

Confeitaria vem passando. Atualmente, está entre os maiores segmentos industriais do país, 

relacionando-se com outros setores da economia e constituindo-se num importante gerador de 

empregos e distribuição de renda. 

A incorporação de novos produtos e serviços e mesmo o aumento da concorrência fez 

com que houvesse hoje diferentes perfis de lojas, cada um focado num modelo diferente de 

atuação. 

Percebe-se a consolidação de modelos de loja divididos em Escala Industrial e Processo 

Artesanal. Escala Industrial é aquela mais voltada para o atacado, com foco na fabricação de 

pães embalados e congelados. Panificação Artesanal engloba as padarias voltadas para a venda 

direta ao consumidor. Subdividem-se em: Loja Máster: amplo mix de produtos, oferece toda a 

conveniência ao consumidor para que este não necessite se deslocar a outro local. 

Um ponto comum entre todos os tipos de loja está na questão do atendimento ao cliente, 

principalmente para suprir suas necessidades e exigências. E o principal fator determinante na 

escolha de onde comprar é a comodidade. Cada vez mais os consumidores têm menos 

disposição para preparar suas refeições. Com a correria do dia-a-dia, pessoas morando sozinhas, 

casais sem filhos e que passam o dia todo fora de casa, nem sempre há disposição e/ou tempo 

para se criar uma refeição. Quando há uma empresa que pode suprir essa necessidade a adesão 

é grande.  

O movimento de concorrência e a própria dinâmica do mercado têm feito com que as 

empresas do setor busquem novas oportunidades de negócio. Afinal de contas, mais do que 

sobreviver, é preciso estar atento sempre. Hoje são concorrentes das padarias os supermercados, 

hipermercados, mercearias, lojas de conveniência em postos de gasolina. Até em farmácias é 

possível encontrar algum produto panificado. Sem contar as cidades em que há vendedores de 

porta em porta oferecendo pães. 

E para aqueles que desejam entrar neste setor, é importante estar atento a todas as 

oportunidades de negócio. Uma empresa de panificação e confeitaria já não pode mais oferecer 

apenas pães, leite, alguns produtos para uso diário. O negócio Panificação e Confeitaria tem se 

tornado complexo, justamente por haver diversas formas de se trabalhar e vários produtos 

diferentes que se pode levar aos clientes. 
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Ou seja, pesquisar é fundamental, antes mesmo de se abrir a empresa. O empreendedor 

deve desenvolver uma visão estratégica do negócio. A decisão pelo investimento em uma 

padaria será mais bem embasada se o futuro empresário estudar seus futuros consumidores, 

produtos e tendências do setor. Isto fará com que ele entenda os processos e o direcionamento 

dos investimentos e revise as estratégias sempre que necessário. 

Da localização da empresa às embalagens dos produtos, tudo que se relacionar com a 

padaria e confeitaria pode ser uma boa oportunidade de vendas. É importante estar atento ao 

local onde a loja será instalada, ao perfil dos clientes, mix de produtos que serão fabricados, se 

haverá algum serviço prestado – já não são tão raras as empresas de panificação que oferecem 

espaços de café da manhã, almoços, happy hour, jantar, adega, até sushi já é encontrado em 

padarias, além dos serviços de delivery, coffee break, fornecimento para grandes empresas, etc. 

Outros aspectos como a identidade visual da empresa, embalagens, uniformes dos funcionários 

ações de marketing e atendimento ao cliente também podem ser determinantes para seu sucesso. 

Produtos bem expostos na loja, com iluminação adequada podem fazer o cliente levar algo que 

ele não pensava quando entrou na padaria. Outras atividades, como degustações e festivais de 

produtos, também podem influir positivamente no aumento das vendas. 

Uma nova empresa deve se preparar para oferecer este tipo de serviço e pesquisar o 

cliente, saber quais produtos ele gostaria de ver (e oferecê-los) certamente irá fazer a empresa 

crescer. 

Hoje uma empresa de panificação com venda direta ao consumidor é definida como uma 

loja de venda de alimentos prontos oferecidos de forma conveniente e sempre frescos. 

Márcio Rodrigues – consultor e empresário de panificação 

Para que uma padaria venda e tenha sucesso é necessário que alguém compre seus 

produtos, ou seja, é preciso que existam os clientes. Um ponto favorável ao empresário de 

panificação e confeitaria é o fato de que este é um mercado em crescimento, de grande apelo 

junto ao público. As padarias e confeitarias são negócios que participam ativamente da 

comunidade, das nossas vidas. 

O desafio é fazer com que as pessoas, no meio de tantas opções, escolham comprar na 

sua padaria. E fazer com que elas voltem todos os dias. Atraí-las e torná-las fiéis à sua empresa. 

Uma coisa é certa: os clientes estão em busca de comodidade, facilidades. Uma empresa para 

ser escolhida como a principal na cabeça do cliente precisa mostrar que é a que melhor atende 

às suas necessidades de compra. 
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3.3.2 - A Caramel Confeitaria na Prática 

Quem não fica com água na boca só de pensar em bolo, mousse, torta, rocambole, 

manjar. Acontece que muitos diabéticos, alérgicos ou veganos têm que resistir as tentações dos 

doces por causa das reações que determinados ingredientes podem causar no organismo. Foi 

pensando nesse público que a Caramel Confeitaria foi idealizada, na região oeste de São Paulo, 

criou uma confeitaria destinada especialmente a este público, trocando ingredientes básicos por 

opções específicas e em muitos casos orgânicas, sem tirar o sabor gostoso. 

 A iniciativa surgiu há aproximadamente um ano. A estudante Daniela Silva criou o 

projeto em por conta de sua filha, assim que descobriu sua intolerância a alguns corantes e tipos 

de alimentos, foi então que surgiu a necessidade de buscar alternativas para que além de se 

alimentar bem, a filha pudesse também aproveitar as boas experiências provenientes dos 

alimentos. 

 A ideia de direcionar os doces para pessoas com restrições alimentares partiu da 

estudante que percebeu que havia uma lacuna de opção para essas pessoas, quando ia à docerias 

observava que só haviam algumas fatias, de um único sabor, para diabéticos, resolveu então 

expandir, afinal todos têm direito de consumir coisas gostosas. 

Além de doces diet, para diabéticos, e light, que é a opção para quem faz regime, a 

confeitaria também atua com doces para pessoas alérgicas ou intolerantes a ovo, leite e glúten, 

que está presente no trigo, na aveia, na cevada, centeio e malte. A iniciativa também é muito 

procurada por pessoas que seguem a alimentação vegana, que não comem nenhum derivado 

animal, como o leite de vaca, por exemplo, sendo também uma das frentes do negócio.  

Além de atender os diabéticos e pessoas com determinadas restrições, há uma 

preocupação muito grande, com um movimento ainda pouco conhecido Brasil, porém com uma 

grande crescente nos últimos anos, o slow food que se destaca por defender direito ao prazer da 

alimentação, utilizando produtos artesanais de qualidade especial, produzidos de forma que 

respeite tanto o meio ambiente quanto as pessoas responsáveis pela produção, os produtores. O 

Slow Food opõe-se à tendência de padronização do alimento no Mundo, e defende a 

necessidade de que os consumidores estejam bem informados, se tornando co-produtores. Ou 

seja, o foco não é valorizar apenas o alimento, mas também o produto, os produtores locais e a 

experiência. 

Pode até parecer impossível fazer crescer a massa de um bolo, ou deixá-lo gostoso sem 

determinados ingredientes, como leite, ovo e farinha de trigo. Mas testes já efetuados trazem a 

garantia dessa possibilidade. A soja substitui bem quase tudo. Tem leite de soja, leite 
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condensado, e é bem gostoso. Também se troca o açúcar pelo adoçante ou outros açucares sem 

tanto refinamento. 

No cardápio há mais de 45 opções de doces, entre diversos sabores, e a as pessoas 

sempre buscam a confeitaria perguntando quais são as opções para diabéticos, alérgicos ou 

veganos. É mostrado para as pessoas que qualquer opção do cardápio pode ser feita, basta trocar 

os ingredientes, e fica saboroso da mesma forma. 

Os primeiros bolos e doces especiais foram consumidos pela filha da idealizadora e por 

sua família, e então passou a fazer parte do cotidiano familiar, até virar um negócio. 

O primeiro passo do negócio já estava dado, sanar uma das deficiências alimentares da 

filha e poder possibilitar uma nova experiência a pessoas na mesma condição, porém o negócio 

ainda não estava ideal aos olhos da estudante, pois ainda faltava uma outra vertente que sempre 

visou atingir: Qual retorno social o negócio poderia trazer para a comunidade ao entorno? 

Partindo desse problema central, pensou-se então em trazer algum benefício para a 

comunidade local, fosse ele em termos de aprendizados ou econômicos e por que não unir os 

dois fatores. Dessa forma a Caramel Confeitaria usou a diretriz de emprego e treinamento para 

seguir transformando um negócio que visava o lucro para um negócio que visa o retorno social 

e autos sustentabilidade, passando de tradicional para social. 

Toda a produção começou a ser aberta para a comunidade com parceria com Sesi e 

Senai. Foi montado um modelo misto de treinamento apostilado com prática e teoria, onde 

todos os interessados do entorno com idade a partir dos 16 anos pudessem se inscrever no 

projeto. 

O projeto conta com a instrução da estudante, que pessoalmente ensina e orienta todos 

os participantes, ensinando técnicas e maneiras adequadas de manipular todos os alimentos. 

Para além das práticas de confeitaria, os participantes do programa também são orientados 

financeiramente e comercialmente.  

Por trás de todo negócio deve existir também o embasamento financeiro, pois de nada 

adianta ensinar o oficio se também não respaldar como esse oficio deve se sustentar ao longo 

dos anos, portanto a educação financeira se faz tão importante. Além de ensinar a precificar 

todos os produtos também é ensinado a alimentar toda a cadeia de valor de um negócio, 

conceitos como custo fixo, custo variável, reserva financeira e dentre outros são sempre 

ressaltados como pontos ótimos de um negócio. 

Além de toda parte teórica e financeira, o negócio social Caramel tem como sustentação 

os pequenos produtores locais, que também entram nessa cadeia gerando valor ao produto e ao 
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negócio, pois além de fornecerem produtos orgânicos que engrandecem e valorizam o produto, 

são incluídos novamente na economia, alavancando seus próprios negócios e contribuindo para 

o todo, fomentando assim a base do negócio inclusivo na região. 

Os negócios inclusivos envolvem a população de baixa renda no processo de 

desenvolvimento econômico no âmbito da demanda, como clientes e consumidores, e no 

âmbito da oferta, como empregados, produtores e donos de negócios em vários pontos da cadeia 

de valor. Eles estabelecem elos entre os negócios e a população, gerando uma relação de 

benefício mútuo. Para os empresários, eles trazem inovação, criação de novos mercados e 

fortalecimento de canais de oferta. Para a população de baixa renda, eles geram maior 

produtividade, rendas sustentáveis e capacitação complementam que a iniciativa leva à 

transformação do status quo, que é o potencial e a aspiração de transformar positivamente as 

condições de vida da população de baixa renda. 

Esse é um modelo de negócios considerado abrangente, pois pode ser operado tanto fora 

quanto dentro das comunidades de baixa renda e envolver as pessoas e a comunidade, com o 

objetivo de superar a pobreza, permitindo-lhes acesso à informação, à educação, à saúde e à 

comunicação, ou ainda oferecendo bens e serviços de qualidade a preços justos. 

O modelo de negócios proposto (Figura 13) estrutura-se em cinco dimensões:  

 1. rede de parceiros (contemplando fornecedores e outras alianças externas 

para a constituição e manutenção do negócio),  

 2.  competências da empresa (considerando atividades e recursos chave),  

 3.  proposição de valor (a partir da identificação de que produto/serviço é 

ofertado e o grupo de clientes atendido),  

 4.  equação de lucro econômico, refere-se às receitas geradas e 

 5. equação do lucro social, representando os elementos responsáveis por gerar 

os impactos sociais (benefícios sociais gerados e os impactados gerados por 

eles). As três primeiras dimensões formam a base dos principais elementos que 

constituem a estrutura e a operação de uma organização. 
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Figura 13 

Fonte: Carmel 

 

O modelo de negócios proposto diferencia-se dos tradicionais por detalhar, reorganizar 

e agregar mais elementos constituintes de um modelo de negócio com impacto social.  

Já a rede de parceiros é formada por três elementos: investidores, fornecedores e 

parceiros. 

Os investidores são pessoas ou entidades que apoiam e financiam iniciativas que geram 

impactos sociais. Os investidores de impacto podem ser entendidos como atores do conceito de 

Venture Philanthropy (Filantropia de Risco), uma alternativa à filantropia tradicional, no 

formato de doações, buscando o desenvolvimento de modelos de negócios sociais sustentáveis 

no longo prazo. Para Letts, Ryan e Grossman (1997), Venture Philanthropy é a aplicação dos 

princípios de Venture Capital 

(Capital de Risco) em benefício da filantropia tradicional. Dessa forma, os investidores 

de impacto buscam ir além do aporte financeiro para infraestrutura organizacional, abarcando 

questões de gestão e governança, envolvendo-se na discussão de estratégias e metas dos 

negócios com impacto social. 

Mais da metade dos empreendedores (56%) conta com algum tipo de capital de terceiros 

para iniciar o negócio. A origem do recurso externo tem quatro grandes atores entre as 

organizações investigadas: fundos de investimentos em empresas com impacto social, 

investidores anjo, bancos (o empresário buscou financiamento diretamente) e recursos de 

projetos do governo. Foi possível encontrar casos em que os investidores participam das 

decisões estratégicas nos empreendimentos. 

Na visão dos entrevistados, os investidores são fundamentais para abrir ou expandir uma 

iniciativa. Esses resultados demonstram a importância dos investidores no ecossistema dos 
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negócios com impacto social, por isso a sua inclusão no quadro proposto. Tiscoski, Rosolen, e 

Comini (2013) ressaltam o crescimento de fundos de investimentos voltados para esse tipo de 

empreendimento. 

Quanto aos fornecedores, mesmo os negócios inclusivos tendo como princípio estimular 

a inserção das classes C, D e E como fornecedores, observou-se que a maioria dos negócios 

(71%) se utiliza de mão de obra especializada para a oferta de seus serviços ou desenvolvimento 

de seus produtos, sendo somente 29% dos fornecedores artesãos, produtores rurais ou 

população de baixa renda. Quanto aos parceiros, 40 empresas (82%) declararam ter parceiros 

de negócio, recebendo destaque as aceleradoras e os parceiros de apoio e consultoria, sendo 

que quatro empreendedores (10%) passaram por mais de um processo de aceleração. Observou-

se que 35 delas (88%) contaram com esse tipo de parceria para o desenvolvimento ou 

crescimento do negócio. A Artemísia foi a aceleradora de maior destaque (65% das empresas 

que foram aceleradas), seguida pelo Projeto Visão de Sucesso, Instituto Quintessa e Pipa.  

Quanto aos parceiros de apoio e consultoria, destacam-se as universidades e incubadoras 

que deram apoio a 35% dos empreendedores. O número citado de apoiadores e empresas de 

consultoria mostra o quão presente essas iniciativas se fazem para a abertura de novos negócios, 

bem como para seu desenvolvimento e sua consolidação. 

 

CONCLUSÃO 

Olhar para essas metas e ver um esforço em conjunto ajuda a recuperar os brilhos em 

nossos olhos, nos dá a oportunidade de ver um amanhã melhor para todos. Em um mundo como 

o atual é impossível ver isso se concretizar sem parceria, sem que todos que se incomodam com 

os desafios atuais deem as mãos e façam sua parte (sem terceirizar a responsabilidade para 

ninguém). 

Por isso, é necessário tomarmos atitude: fazermos a nossa parte e não deixar para 

amanhã. Essa profunda transformação que ansiamos passa, acima de tudo, pela atuação de cada 

um de nós! Comecemos com uma das atitudes que recomendamos no quarto capítulo e o 

primeiro passo já será dado. Como contribuição para a prática, o modelo pode ser utilizado para 

melhor compreensão desse tipo de modelo de negócios. Alguns modelos exemplificados nesse 

trabalho já ilustram tal possibilidade. 

Mesmo os negócios inclusivos (71% deles), tendo como princípio estimular a inserção 

da população de baixa renda, utilizam-se de mão de obra especializada. 
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Apesar de aparentemente contraditório, o cenário é facilmente compreendido, uma vez que a 

grande maioria das iniciativas mapeadas é relacionada às áreas de saúde e educação, que exigem 

conhecimentos específicos. Para o bom atendimento da saúde, é imprescindível haver bons 

médicos, dentistas e enfermeiros, assim como docentes na educação. Por um lado, esse cenário 

traduz o alto índice de fornecedores com necessidades e qualificações especializadas, 

diminuindo a inserção da população de baixa renda como um output. Por outro, em um 

resultado de longo prazo, pode-se pensar em alternativas que busquem a capacitação dessa 

população, elevando seu nível educacional, o que configura o impacto social gerado., por isso 

a importância do projeto proposto no ultimo capitulo, onde visa a importância de não somente 

gerar insumos de um negócio inclusivo, mas também gerar capacitação e conteúdo de educação 

financeira, para que a longo prazo esse negócio se torne sustentável e faça girar a economia 

local, proporcionando poder de compra para a população de baixa renda. 

Uma reflexão obtida a partir das análises desse trabalho trata como a população de baixa 

renda é impactada em algumas das iniciativas do estudo da ODS 8. Observou-se que algumas 

iniciativas não atendem a população de baixa renda como clientes, e também não os insere na 

cadeia de valor. A utilização por outras empresas do produto ou serviço que estas iniciativas 

ofertam é que podem gerar benefícios sociais. Um caso onde fica claro este cenário é a da 

empresa que faz pesquisa sobre o público C, D e E para auxiliar gestores na tomada de decisão 

de negócios que beneficiem essa população. Segundo as características dos negócios inclusivos 

aqui exemplificados, estes negócios podem ser apontados como “possíveis benefícios sociais”, 

ou ser tratados como “benefícios sociais indiretos”. 
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