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PREFÁCIO 
 

Inicialmente, quero apresentar meus mais sinceros agradecimentos pelo convite para prefaciar 

este livro, declaro de maneira categórica que me fez sentir muito honrada com a tarefa. Igualmente, 

quero prestar aqui meu reconhecimento pela realização desta publicação cujo título Inovação Social, 

Negócios Sociais e Desenvolvimento Sustentável expressa os temas centrais dos estudos e pesquisas 

do Núcleo de Estudos em Inteligência, Gestão e Tecnologias para a Inovação (IGTI), vinculado ao 

Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC) e ao 

Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento (dEGC), da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC).  

E, na perspectiva de que a obra está alinhada e é coerente com a visão do IGTI, de ser um 

grupo de pesquisa de excelência em inteligência para inovação e cuja missão é desenvolver ciência e 

tecnologia que possibilitem criar inteligência para a inovação nas organizações, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental. Para tal, o núcleo, formado por um grupo 

multidisciplinar, desenvolve pesquisas teóricas e práticas por meio de projetos e parcerias com 

empresas e outras instituições promovendo a transferência de conhecimentos e tecnologias em prol 

das melhores soluções para as questões estudadas. Nesta trajetória, as produções geradas pelo 

conjunto de pesquisadores/docentes e discentes do núcleo os tem conduzido a desfrutarem, de modo 

expressivo, do prestígio e do respeito junto à comunidade acadêmica.  

Antes de efetuar uma breve apreciação sobre a discussão apresentada em cada capítulo desta 

obra, gostaria de expor algumas das principais características inerentes aos debates que os estudos 

apresentam e, que identifico que merecem destaque, e, são elas: o caráter sintético dos relatos e 

argumentações; a atualidade das referências conceituais, sem contudo, negligenciar as contribuições 

dos estudos precursores; e, de maneira particular, a relevância acadêmica, técnica cientifica e social 

para a conjuntura vivida pela sociedade brasileira. Essas características são notórias e tornam as 

apresentações didáticas, fato que torna a leitura estimulante e instigante aos especialistas, além de 

facilitar aos iniciantes e aos leitores em geral uma apreciação instrutiva e prazerosa.  

Em relação à forma como a obra foi organizada, enfatizo o que entendo ser um elemento 

fundamental na composição de uma obra literária que é: o trato de questões relevantes da 

contemporaneidade como a abordagem dos novos desafios, das oportunidades no horizonte das 

alternativas e soluções protagonizadas na realidade.  

Quanto a sequência adotada na organização do livro e para contextualizar as ideias e 

apresentar um texto coeso sobre Inovação Social, Negócios Sociais e Desenvolvimento Sustentável ao 

público, os organizadores elaboraram este e-book seccionado em duas partes principais. A primeira 

parte, formada por três capítulos, centra-se no debate teórico das categorias centrais, desde a 
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emergência histórica, suas configurações conceituais e contribuições técnico científicas. Enquanto a 

segunda parte, que abrange dois capítulos, apresenta relatos de experiências exitosas, representativas e 

abalizadas pela aplicação da prática dos fundamentos teóricos tratados na primeira parte da obra.  

No primeiro capítulo, as autoras, de maneira objetiva e instrutiva, fazem uma contextualização 

consistente que expõem as bases teóricas da Inovação Social, construindo a narrativa sobre o 

conteúdo conceitual e debatendo seu potencial para contribuir para superação das condições adversas 

enfrentadas pelos agentes sociais. No debate, as autoras explicitam que o termo inovação social busca 

diferenciar essa modalidade de inovação em relação à outras diversas formas, centradas em interesses 

puramente mercadológicos, em razão do seu propósito em criar valor social para fomentar 

oportunidades de desenvolvimento de soluções inovadoras, novos arranjos sociais e invenções sociais, 

no qual a força do coletivo constitui seu poder para implementar transformações direcionadas para o 

desenvolvimento das comunidades locais, regionais ou globais nas dimensões, social, cultural, 

econômica e ambiental. 

No segundo capítulo, os autores, ao abordarem os negócios sociais em seus elementos 

principais, exibem um conjunto elaborado de informações que exibem a emergência histórica e a 

caracterização do conceito e, de modo ilustrativo, pautam os principais desafios e problemáticas 

vigentes na sociedade (pobreza, desigualdade social, consumismo e desperdício desenfreado, 

desigualdade de gênero, entre outros). Os autores enunciam o papel dos negócios sociais como 

aqueles que abrangem um amplo leque de iniciativas, tais como empresas e/ou empreendimentos 

sociais, negócios com impacto social, tendo como prioridade o foco na missão social pela criação de 

valor econômico direcionada imperativamente para manter a sustentabilidade social e econômica. 

Neste capítulo, os autores fazem ponderações coerentes e significativas sobre os enfrentamentos que 

esse tipo de empresa/empreendimento enfrenta por seu caráter inovador de modelo de negócio, para 

os quais os marcos regulatórios ainda não foram devidamente estabelecidos, de modo a oportunizar a 

concessão dos incentivos necessários. 

No capítulo terceiro, escrito por três autores, o diálogo argumentativo recai sobre as 

definições e a contextualização em relação à evolução do conceito de desenvolvimento sustentável e 

seus direcionamentos práticos no estabelecimento de fundamentos de políticas públicas. Os autores 

aceitam o complexo desafio de abordar uma questão central para a sociedade atual em todos os 

quadrantes do planeta: a crise socioambiental que pela força de seus efeitos destrutivos geram limites 

para as próprias bases de produção da sociedade, comprometem a qualidade de vida de maneira 

indiscriminada gerando riscos a vastos segmentos sociais, além de ameaçar todas as formas de vida, 

assim gerando dilemas que alcançam um nível civilizatório. Nesta trilha, os autores apontam que neste 

domínio predomina uma proliferação de conceitos e controvérsias científicas, e indicam o enfoque 
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que associa inovação social aos negócios sociais, articulando as diversas dimensões da realidade 

(econômica, social e ambiental), direcionada para melhoria da qualidade de vida em sociedade, na 

constituição de um modelo econômico baseada na colaboração que institui cooperativas, negócios 

sociais e iniciativas informais que se pautam pelas práticas de sustentabilidade. Este capítulo, traz os 

contornos das valiosas contribuições feitas por Inagcy Sachs, e me fez evocar a experiência de 

pesquisa em sua equipe na década de 90 (CIRED-Paris).  

Na sequência da obra, a segunda parte demarca uma complementação muito bem ordenada na 

qual são apresentados dois capítulos, que sob o formato de relatos de experiências apresentam 

exemplos importantes de inovação e empreendedorismo social. O quarto capítulo, versa sobre 

Inovação Social, numa experiência específica de turismo que incorpora princípios de sustentabilidade 

e do protagonismo das comunidades na gestão e execução das atividades com a repartição dos 

benefícios pelos envolvidos.  Essa modalidade de turismo integra diferentes tipos de patrimônio 

(material e imaterial), recriando soluções criativas num determinado território no qual expressam as 

singularidades das práticas locais centrados na cultura e práticas socioambientais. A experiência de 

turismo abordada, sob o prisma de Inovação Social, baseia-se na dinâmica cultural como 

oportunidade que combina estratégias e ação afirmativas de cidadania, que não visam apenas ao lucro, 

mas contribuem para solucionar problemas locais ou regionais pela criação de redes e participação 

direta para a geração de planos inovadores que integra o turismo e a comunidade. Um destaque, de 

grande relevância, apresentada pelos autores indica que a Inovação Social pode ser retratada como um 

novo modelo para resolver vulnerabilidades regionais e sociais. 

O capítulo que encerra a obra, eu diria que o faz com chave de ouro, pois por sua relevância 

segue o padrão dos capítulos anteriores, neste as autoras narram analiticamente a experiência do 

projeto Connexão Jovem do Instituto Nexxera, que conforme indicam é uma organização de 

Inovação Social que pauta suas ações pela agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 

ODS, pela instrumentalização de segmentos sociais em condição de vulnerabilidade com ações nas 

áreas da educação, cultura e esporte. As autoras analisam como o projeto revela o papel da inovação 

pela via do empreendedorismo social e de processo formativos e educacionais. Outrossim, explicitam 

o potencial das ações socialmente responsáveis para a partir do empreendedorismo de negócios 

sociais, alicerçados pela educação empreendedora, pode vir a responder aos limites que vigoram nos 

territórios, para criar capital humano e impulsionar mudanças e geração de valor social agregado, 

fomentando o bem-estar coletivo e a construção de cenários sociais mais justos. 

Entendo esta obra como um esforço bem-sucedido de debater os desafios contemporâneos 

em suas complexidades e pluralidades. No qual, os autores, como parte da comunidade científica, 

encaram o desafio de atuar de maneira ativa e diligente no descobrimento e delineamento de novos 
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parâmetros técnicos científicos que ordenam as práticas investigativas e as abordagens analíticas. 

Mediante o exposto, reitero que este livro trata de tema oportuno e de grande relevância e que, 

portanto, pode ser recomendado tanto para o público especializado, quanto para o público em geral. 

Ao que busca informações qualificada sobre o tema nesta coletânea encontrará um traço bem 

delineado dos debates teóricos, bem como de experiências que proporcionam uma reflexão 

circunstanciada e relevante. 

Por fim, entendo que a publicação desta importante obra pelo IGTI/UFSC denota a atuação 

institucional profundamente engajada junto aos parceiros que atuam nos processos de busca de 

soluções viáveis e coerentes, orientando suas forças na geração de pesquisas direcionadas pelo 

compromisso com a excelência acadêmica e relevância social em prol do desenvolvimento com 

sustentabilidade socioambiental.   

Assim, apresento minha demonstração de apreço pelo conjunto de docentes e discentes que 

fazem parte do IGTI/UFSC, e igualmente professo o prazer de ter tido a oportunidade de contemplar 

o fruto gerado pelo esforço coletivo dos autores e organizadores e congratular-me por esta 

empreitada vitoriosa. 

 

Dra. Ma. do P. Socorro Rodrigues Chaves 
Docente da Universidade Federal do Amazonas 
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APRESENTAÇÃO 
 

“A razão pela qual pareço otimista é porque acho que se pode mudar o destino, acredito na 
mudança humana”. Amartya Sen 

 

Desde que o homem percebeu que para sobreviver necessitava explorar recursos naturais, sua 

relação com o meio ambiente tem sido desafiadora. Tal relação que deveria ser harmoniosa, há 

tempos está desequilibrada. A humanidade explora os recursos naturais como se fossem inesgotáveis. 

Nas últimas décadas, a rápida aceleração industrial tem sido acompanhada de poluição e degradação 

do meio ambiente. A internalização dos lucros e a socialização dos prejuízos ambientais têm sido a 

regra, e quem perde é o planeta e as futuras gerações.  

Entretanto, o mundo em que vivemos apresenta indícios de que esta forma de exploração é 

insustentável. Catástrofes, efeito-estufa, desequilíbrio climático, dentre tantos outros eventos sugerem 

uma nova abordagem pela humanidade.  

Em contradição a esta realidade, uma parcela da sociedade, atenta a esta situação de 

desarmonia, vem promovendo uma nova forma de enxergar a relação do homem com a natureza, 

visando à exploração de recursos naturais de forma sustentável, produção industrial limpa, dentre 

outras iniciativas que minimizem as mazelas até então identificadas.  

Nas últimas três décadas, a preocupação universal sobre o uso saudável e sustentável do 

planeta e de seus recursos passou a ser tema de debate da comunidade internacional. A Organização 

das Nações Unidas - ONU, por exemplo, organizou diversas conferências que geraram um conjunto 

de princípios, postulados e documentos que orientam a atuação de governos e associações em relação 

às tratativas a respeito do meio ambiente.  

A partir de então, houve uma ampliação do entendimento de que o desenvolvimento 

sustentável corresponde ao equilíbrio entre crescimento econômico, justiça social e preservação 

ambiental, refletindo-se em um conjunto de objetivos, denominados Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - ODS que incorporam a necessidade de minimizar problemas sociais, econômicos e 

ambientais. 

Nos últimos anos, em especial com o advento da agenda 2030 e os ODS, a pauta relacionada 

às questões sociais passou a ter uma maior evidência. Dos dezessete ODS criados, oito deles estão 

relacionados à área social (pobreza, fome, vida saudável, educação inclusiva, igualdade de gênero, 

saneamento, energia e redução da desigualdade). A consecução destes ODS demanda um grande 

esforço dos governos, que na maioria das vezes não adotam as políticas públicas necessárias por falta 

de vontade política e/ou escassez de recursos.  

Alternativamente à atuação estatal, atores da sociedade civil passaram a se mobilizar visando 

promover novas soluções para problemas sociais e ocupar os espaços deixados pelo Poder Público. 
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Organizações da Sociedade Civil (OSC) e negócios com missões sociais distintas buscam apoiar os 

governos nos atendimentos das necessidades coletivas de parcela da população, desassistidas em 

termos de educação, saúde, segurança, buscando inclusão social, bem-estar, redução da fome e 

pobreza, entre outras mazelas sociais.  

A atuação dessas organizações pode resultar em Inovações Sociais (IS), que é uma resposta a 

esses desafios sociais, além de ser uma potencial contribuição para o fortalecimento da coesão social. 

Ações de IS podem gerar soluções alternativas para os mais variados problemas sociais que mitigam 

seus efeitos e diminuem a vulnerabilidade social. 

As IS são um novo olhar, ações para a resolução de problemas sociais (muitos dos citados 

acima). A essência dessas iniciativas é buscar o bem-estar das pessoas e reduzir as desigualdades 

sociais, através da construção de relações sociais inclusivas. 

Neste sentido, este livro é dividido em duas partes. A primeira apresenta a teoria em relação 

aos construtos de IS, Negócios Sociais (NS) e Desenvolvimento Sustentável (DS), composta por três 

capítulos. Cada um traz uma contribuição científica, clarificando suas definições e conceitos, para que 

se tenha uma leitura agradável e fluída. Na segunda parte, composta por dois capítulos, mostram-se 

exemplos do quão importante são estes conceitos na prática e elenca algumas possibilidades de 

aplicação da teoria. 

O primeiro capítulo trata da IS, traz uma visão geral do tema, seus principais conceitos, ao 

mesmo tempo em que aponta as necessidades de estudos que abordem este tema sob perspectivas 

sistêmicas, de modo a encontrar soluções efetivas para a complexidade adaptativa dos problemas 

sociais. A partir dos conceitos, emergiu um ponto comum que caracteriza este construto, que é a 

transformação ou mudança na vida das pessoas envolvidas, quando o problema é solucionado ou 

amenizado. Desta forma, uma relação entre os atores sociais se estabelece, fortalecendo ainda mais o 

poder de transformação pelas ações sociais. Isso ajuda a sociedade envolvida promovendo melhorias 

de forma geral, especialmente de qualidade de vida. 

No segundo capítulo enfatiza-se a caracterização, diferenciação e principais desafios sobre os 

NS. Estas organizações são empreendimentos, a princípio, sem fins lucrativos, tendo como principal 

missão a resolução de um problema social. A criação de valor econômico e sustentabilidade financeira 

são fatores que os diferencia das organizações sem fins lucrativos. Sua importância está nos seus 

objetivos e missão, os quais podem desencadear IS. A ausência de um marco legal e a dificuldade para 

adquirir sustentabilidade financeira são os principais desafios deste tipo organizacional. 

No capítulo terceiro e último capítulo teórico do livro, traz as definições e a contextualização 

do DS, a Agenda 2030 e os dezessete ODS. Apresenta as ideias de dois importantes pensadores e 

defensores deste movimento, Maurice Frederick Strong e Ignacy Sachs e aborda suas contribuições. 
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Além disso, faz uma correlação com a IS e NS. O objetivo do capítulo é trazer o entendimento e 

propagar o conhecimento sobre este importante tema, pelo fato de que todos devem fazer sua parte 

para salvar o planeta, preservando-o para as futuras gerações.  

O livro, em sua segunda parte, traz a aplicação dos construtos abordados na primeira parte 

conceitual, sob a forma de relatos de experiências, estudo de caso e temas adjacentes. 

O quarto capítulo, aborda a IS de forma prática, sob a perspectiva do turismo que dá origem a 

alternativas, como ecoturismo e o turismo de base comunitária. Este capítulo apresenta dois pontos 

relevantes. O primeiro são os aspectos positivos e negativos do turismo, por exemplo, o turismo em 

massa. No segundo ponto estão os exemplos práticos da junção do turismo com a IS, por exemplo, o 

caso do estudo sobre ecossistema de turismo inteligente para cocriação de valor sustentável. Os 

exemplos trouxeram um ponto comum entre turismo e IS de que podem ser favorecidas a economia, 

além de ser sustentáveis com a preservação da cultura local. 

O último capítulo do livro apresenta um relato de experiência do projeto Conexxão Jovem. 

Este projeto teve como objetivo mostrar como a inovação pode amparar o empreendedorismo social 

por meio da educação. O Instituto Nexxera lançou um desafio, no qual houve a participação de cinco 

escolas públicas da cidade de Florianópolis/SC. As etapas constaram do contexto organizacional do 

Instituto Nexxera, a descrição das etapas de aplicação, a dinâmica do projeto, os alunos, entre outras. 

Durante o desafio Connexão Jovem houve a capacitação dos alunos, acessibilidade aos centros de 

inovação, apresentação e avaliação das ideias. As melhores ideias receberam o reconhecimento, 

inclusive valorizadas por premiações. Por fim, o projeto foi avaliado, apontando os principais 

resultados, com a consecução dos objetivos fixados em suas etapas iniciais. 

Atentos a esta realidade e preocupados com a disseminação do conhecimento sobre estes 

tópicos mencionados, o Núcleo de Estudos em Inteligência, Gestão e Tecnologias para a Inovação 

(IGTI) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) reuniu no formato de um livro, e-book, as 

informações mais relevantes sobre os construtos Inovação Social, Negócio Social e Desenvolvimento 

Sustentável, bem como relacionando-os entre si e com outros temas adjacentes, além de abordá-los na 

prática. A partir dos capítulos apresentados, este livro pode ser um excelente ponto de partida para 

entender a relação existente entre esses relevantes temas, em particular dando um enfoque em novas 

formas de buscar uma transformação social de maneira mais inclusiva.  

Este livro não contém todas as repostas para um mundo melhor e mais equilibrado, mas 

certamente vai auxiliá-lo com as informações relevantes sobre cada um dos temas abordados.  

Aos leitores, desejamos uma excelente leitura e reflexão! 

Os organizadores. 
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Capítulo 1 

 
Inovação social: da essência ao seu poder de transformar 

 

Recebido em: 31/08/2020 
Aceito em: 10/09/2020 

 10.46420/9786588319123cap1 

Márcia Aparecida Prim  

Daniela de Oliveira Massad  

Gertrudes Aparecida Dandolini  
 

“A inovação social é um elemento essencial à transformação da sociedade, com o poder de 
promover o empoderamento e a inclusão social”. 

 
 

INTRODUÇÃO 

A população mundial tem sofrido com diversos problemas relacionados à miséria, desemprego, 

poluição, epidemia, saúde, dentre outros. Ações de natureza social, com foco em atender as necessidades 

geradas por essas mazelas, apresentam-se com um grande poder de transformar a realidade vivida por 

essa parcela da sociedade desassistida socialmente, visto que constituem oportunidades de melhoria na 

qualidade de vida das pessoas envolvidas (Bignetti, 2011; Gentil, 2019) e consequentemente fomentam o 

desenvolvimento da capacidade de mudança de uma região ou localidade. 

A necessidade de mudanças em cenários cada dia mais complexos, traz a tona o interesse por 

temas focados na inclusão social, na equidade social e na sustentabilidade1 (Gentil, 2019), de forma que 

emergem quase que diariamente, inovações2 vinculadas a esse propósito. Bessant (2010) afirma que 

originalmente, a inovação é reconhecida como forma de sobrevivência e geração de lucro para as 

organizações com fins lucrativos (Bessant, 2010). Neste tipo de inovação o foco está em gerar lucro e 

sua missão não contempla (na maioria dos casos) geração de impacto social, visto que não nasceram para 

resolver um problema social (Mulgan, 2006; Bignetti, 2011). Assim, o uso do adjetivo “social” junto ao 

termo inovação é uma forma de diferenciar as inovações com propósito de gerar valor social daquelas 

com interesses puramente mercadológicos (Neves et al., 2018). 

Neste sentido, a Inovação Social (IS) surge como uma resposta aos desafios sociais, e está a 

serviço da sociedade (Borges, 2017; Prim et al., 2019). Hulgard e Ferrarini (2010) e Costa (2019) 

                                                             
1 Sustentabilidade que perpassa pelos três contextos: econômica, social e ambiental. 
2 Inovação é um processo de várias etapas, por meio das quais, organizações transformam ideias em novos [ou melhorados] 
produtos, serviços ou processos, com o objetivo de avançar, competir e se diferenciar no mercado de atuação (Baregheh et 
al., 2009). 

 

https://doi.org/10.46420/9786588319123cap1
https://orcid.org/0000-0002-0022-0017
https://orcid.org/0000-0003-1095-8856
https://orcid.org/0000-0003-0867-9495
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destacam que a crise econômica mundial e a redução no alcance dos serviços prestados pelo Estado, 

com as restrições no investimento em políticas públicas, tornam as inovações sociais cada vez mais 

relevantes. Neste contexto, o estudo de Aoyama e Parthasarathy (2017) faz uma crítica ao momento 

econômico voltado somente ao cenário capitalista (lucro) e destaca que a erudição do século passado 

focou na racionalidade utilitarista3 e negligenciou o papel pró-social4.  

Bežovan et al. (2016) e Borges (2017) destacam que a IS possui uma contribuição potencial de 

fortalecer a coesão da sociedade e mitigar os efeitos gerados por esses problemas sociais e diminuir a 

vulnerabilidade social. A sua essência está na busca de alternativas para solucionar os problemas sociais 

(Mulgan, 2006; André; Abreu, 2006; Bignetti, 2011; Borges et al., 2015) sendo fomentadora de 

oportunidades ao desenvolvimento de soluções inovadoras, novos arranjos sociais, novas invenções 

sociais, bem como novas formas poder coletivo (Toivonen, 2016; Aoyama; Parthasarathy, 2017).  

Compreende-se, assim, que as atividades com propósito social, independente da dimensão que 

emergem, podem ser consideradas como precedente à inovação social, porém esta última ocorre quando 

uma transformação social acompanha a solução do problema específico, o que justifica o estudo da IS 

ser multidisciplinar (Singer-Brodowski et al., 2019).  

Essa amplitude nos temas relacionados (como sustentabilidade, economia criativa, 

sustentabilidade energética, problemas de moradia, saúde pública, trabalho e renda, bem-estar social, 

rede de colaboração, cooperativa de microcrédito, de reciclagem, agropecuárias, inclusão social, 

diversidade de gênero, tecnologias assistivas, entre outros), pode ser a causa de diversos campos do 

conhecimento terem se apropriado dessa temática, o que segundo Pacheco, Santos e Silva (2018) 

dificultou a busca de um consenso na delimitação do conceito de IS. Observa-se que o conceito de IS 

permanece difuso (Correia et al., 2016; Edwards-Schacheter; Wallace, 2017; Pacheco et al., 2018; Prim, 

2019) e é seguidamente confundido com temas tidos como similares, como inovações populares, 

inovação frugal, inovações na base da pirâmide; inovações inclusivas, inovação jugaad, entre outros 

(Edwards-Schacheter; Wallace, 2017). Entretanto, mesmo com tamanha diversidade, apesar de o tema 

ganhar forças dentro dos mais variados cenários e agendas políticas (Lindsay et al., 2018), ainda faltam 

estudos sobre perspectivas mais integradas (Agostini et al., 2017). Ma et al. (2019) apresentam a 

necessidade de uma análise sistêmica frente aos problemas sociais de tamanha complexidade e acrescenta 

os temas de cocriação e colaboração como sendo fatores essenciais à IS, fato que a tornará inda mais 

relevante rumo a uma transformação social duradoura. 

                                                             
3 Entenda por utilitarismo a proposta teórica que enuncia que a ação humana e social resulta dos cálculos racionais de 
sujeitos interessados, quer sejam individuais ou coletivos, egoístas ou altruístas (a hipótese dominante é a do egoísmo). 
O utilitarismo teórico, repousa sobre a hipótese de que os homens são efetivamente sujeitos egoístas, independentes e 
calculistas. O utilitarismo economicista é aquele que procura a satisfação de interesses egoístas mate riais (Caillé, 2001). 
4 Para Coon (2006) comportamento pró-social é um comportamento útil, construtivo e/ou altruísta em relação aos 
outros. Envolve empatia, autoestima, cooperação, comunicação e conciliação (resolução de conflitos). 
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CONCEITOS PRINCIPAIS 

A sociedade contemporânea apresenta grandes desafios ao tratar as questões sociais (André; 

Abreu, 2006; Bezovan et al., 2016; Frantzeskaki, 2019). Um dos maiores desafios é reconhecer a 

necessidade de transformação nas estruturas econômicas e sociais em busca do desenvolvimento social 

mais igualitário e sustentável (Correa et al., 2016; Edwards-Schacheter; Wallace, 2017; Singer-Brodowski 

et al., 2019). 

A IS é um conceito que está sendo discutido com mais veemência, na atualidade, no âmbito 

acadêmico e social (André; Abreu, 2006; Agostini et al., 2017; Frantzeskaki, 2019), visto que se trata de 

um olhar diferenciado, com foco nas dimensões sociais, em um mundo cada vez mais globalizado e 

competitivo (Bignetti, 2011; Bezovan et al., 2016). 

Seu conceito ainda apresenta um certo grau de abstração por partes dos autores estudiosos do 

tema (Edwards-Schacheter; Wallace, 2017). Assim, diversas definições são encontradas na literatura, 

algumas das quais estão apresentadas no Quadro 1.1, para enriquecimento deste estudo. 

 

Quadro 1.1. Conceitos de Inovação Social encontrados na literatura. Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Autor Definição de IS 

Fairweather (1967, apud 
Horta, 2013) 

Inovação social significa gerar soluções alternativas para os problemas sociais 
com um mínimo de perturbação da ordem. 

Mumford (2002) Refere-se à geração e implementação de novas ideias sobre relacionamentos 
sociais e organizações sociais para atingir um ou mais objetivos comuns, 
podendo envolver a criação de novos tipos de instituições sociais, a 
formação de novas ideias sobre o governo ou o desenvolvimento de novos 
movimentos sociais. 

Mulgan (2006) Refere-se a atividades e serviços inovadores que são motivados pelo objetivo 
de atender a uma necessidade social e que são predominantemente 
difundidos por meio de organizações cujos propósitos principais são sociais. 

Westley e Antadze 
(2010) 

É um processo complexo de introdução de novos produtos, processos ou 
programas que alteram profundamente as rotinas básicas, os recursos e os 
fluxos de autoridade ou as crenças do sistema social em que a inovação 
ocorre. Tais inovações sociais de sucesso têm durabilidade e impacto 
generalizado. 

Murray, Caulier-Grace e 
Mulgan 
(2010) 

Inovações sociais são definidas como novas ideias (produtos, serviços e 
modelos) que simultaneamente atendem às necessidades sociais e criam 
novas relações ou colaborações sociais. Em outras palavras, são inovações 
que são boas para a sociedade e aumentam a sua capacidade para agir. 

OECD (2010) A inovação social implica mudança conceitual, de processo ou de produto, 
mudança organizacional e mudanças no financiamento e pode lidar com 
novas relações com stakeholders e territórios. 

Young (2011) Uma inovação social é um novo mecanismo que aumenta o bem-estar dos 
indivíduos que o adotam comparado com o status quo. 

Bignetti (2011) A inovação social é definida como o resultado do conhecimento aplicado a 
necessidades sociais através da participação e da cooperação de todos os 
atores envolvidos, gerando soluções novas e duradouras para grupos sociais, 
comunidades ou para a sociedade em geral.  

Cunha e Benneworth (2013) A verdadeira inovação social é a mudança de sistemas através do 
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desenvolvimento de soluções inovadoras, abrangendo comunidades de 
aprendizagem para criar valor social e promover o desenvolvimento da 
comunidade, desafiando as instituições sociais existentes através do 
desenvolvimento da ação colaborativa de redes mais amplas.  

Cajaiba-Santana 
(2014) 

São novas práticas criadas a partir de ações coletivas, intencionais e 
orientadas por um propósito, destinadas a levar mudança social através da 
reconfiguração de como objetivos sociais são atingidos.  

Borges et al. (2015) É a criação de novos conhecimentos, ou da combinação desses, por meio de 
um processo intencional, sistemático, planejado e coordenado, derivado da 
colaboração e do compartilhamento de conhecimento entre diversos agentes, 
que visa de forma sustentável à mudança social benéfica a um coletivo.  

Center for Social Innovation 
– Stanford University (CSI-
SU, 2015) 

É uma nova solução para um problema social que é mais eficaz, eficiente, 
sustentável, do que as soluções atuais e para os quais o valor criado acumula 
principalmente para a sociedade como um todo, em vez de indivíduos 
privados. 

TRANSIT (2015) Inovação Social transformadora, como mudança nas relações sociais, 
envolvendo novas formas de fazer, organizar, enquadrar e/ou saber, que 
desafia, altera e / ou substitui instituições / estruturas dominantes em um 
contexto social específico. 

CRISIS (2017) 
 

Novos arranjos sociais, organizacionais ou institucionais ou novos produtos 
ou serviços que têm uma meta social explícita, esta resultante 
(voluntariamente ou não) de uma iniciativa individual, ou de um grupo de 
indivíduos, para responder a uma aspiração, atender a uma necessidade, 
oferecer uma solução para um problema ou aproveitar uma oportunidade de 
ação para mudar as relações sociais, transformar um quadro ou propor novas 
orientações culturais. 

Castro-Arce, Parra e Vanclay 
(2019) 

IS são definidas como mudanças nas relações sociais, arranjos políticos e / 
ou processos de governança que conduzir a melhorias em um sistema social. 

Castro-Arce e Vanclay 
(2020) 

É uma resposta adaptativa do sistema, por exemplo, uma reação a uma crise 
ou conflito, ou como uma dinâmica que promove a governança adaptativa, 
provocando mudanças no sistema. 
Inovação social pode ser definida como a criação, renovação ou 
transformação de relações sociais no desenvolvimento de novas formas de 
trabalhar em conjunto para alcançar objetivos sociais. 

 

Observa-se que apesar de inúmeros conceitos criados nos mais variados contextos, o cerne do 

tema permanece sendo a transformação social ou uma mudança na vida dos envolvidos (beneficiados e 

beneficiadores). Enfatiza-se também a relação estabelecida entre os diversos atores sociais (produtores e 

consumidores, cidadãos e governo, refugiados e habitantes nativos, etc.) e destaca-se uma evolução com 

relação a sua capacidade de transformação nas relações sociais, para processos mais colaborativos. 

 

ATORES DE INOVAÇÃO SOCIAL 

Para resolver problemas tão complexos, que envolvem uma transformação na sociedade, é 

necessário o envolvimento de diversos atores, com trabalho desenvolvido por meio de rede de 

colaboração e de parcerias, para o alcance do objetivo em comum (Anglada, 2016; Hinna; Monteduro, 

2017). Assim, necessita-se que o setor público, o setor privado, as organizações sem fins lucrativos, os 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57205615892&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603853301&zone=
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movimentos sociais e a própria comunidade sejam dotados de uma visão sistêmica para abarcar todo o 

âmbito da questão/necessidade a ser solucionada, e promovam um valor social, considerado positivo. 

Oportunamente, o reconhecimento de que abordagens sistêmicas têm o potencial de acelerar a 

propagação de soluções eficazes para os problemas sociais e produzir, mais valor social, tem crescido 

(Mulgan, 2006; Strasser et al., 2019). Bignetti (2011) destaca ainda que o tratamento dado à IS se inclina 

para o estudo de processos conduzidos de forma interativa entre público desenvolvedores e 

beneficiários. Para o autor, "o processo não se estabelece segundo uma lógica interna [...], mas advêm 

das necessidades, expectativas e aspirações dos atores envolvidos". Borges (2017) afirma que a IS é um 

importante mecanismo para responder aos desafios sociais globais e, neste sentido, envolve diversos 

atores e setores da economia, como também as políticas públicas e a academia. 

Para Mulgan et al. (2007), precursores do estudo no tema, os atores da IS se formam por meio 

dos arranjos sociais e podem ser reconhecidos por três focos distintos ou "lentes": indivíduos 

(empreendedores e voluntários), movimentos sociais (diversidade) e organizações (ONGs, universidades, 

empresas privadas, etc.). Outros autores apontam para a possibilidade do envolvimento do Governo 

como um quarto ator (André; Abreu, 2006; Rued; Lurtz, 2012). Um quinto ator é apresentado por 

Ossani (2017) sendo este a rede de colaboração/interação entre os diferentes setores - público, privado 

ou terceiro setor.  

Indivíduo: são motivados por uma paixão interna e uma missão pessoal. As mudanças sociais 

que partem dos indivíduos são inovações diretas das iniciativas pessoais (Mulgan et al., 2007) e estão 

relacionadas com a percepção e identificação das oportunidades dentro do contexto social.  

Organizações: no meio organizacional, as IS podem ocorrer tanto no ambiente interno, sendo 

a forma como o trabalho é desempenhado, seus processos, mudança na estrutura de poder, mudança na 

qualidade de vida do trabalhador e valorização do ser humano e autonomia (Cloutier, 2003), como no 

ambiente externo, quando ultrapassam as fronteira da organização e vinculam-se ao atendimento das 

necessidades da comunidade (Bignetti, 2011) e a formação de parcerias diversas. O termo organização 

representa o conjunto mais amplo de instituições, sendo privadas e/ou públicas, terceiro setor, firmadas 

em diversos setores da economia e resultantes de diversos arranjos corporativos formais (Goldenberg et 

al., 2009). 

Movimentos Sociais: para Marteleto (2001) movimento social é um termo utilizado para 

representar uma ação coletiva da sociedade com determinado objetivo comum. Essas ações coletivas, em 

certos casos, ultrapassam os limites de encontros presenciais, e se transformam em uma forte ação que 

provoca uma transformação social em determinado contexto (Mulgan et al., 2007), pois “tornam-se 

campanhas bem organizadas e possuem quatro atributos chave: dignidade, unidade, volume e 

compromisso”. São exemplos de movimentos sociais o feminismo, o ambientalismo, movimento dos 
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"sem terra", movimento dos "catadores de resíduos sólidos", campanha contra escravidão, movimento 

indígena, entre outros.  

Governo: é no contexto do Governo que as leis e políticas públicas são criadas (Murray et al., 

2010). Além de o Governo ser o criador do marco regulatório, também é um dos grandes financiadores 

de diversos projetos em iniciativas sociais (Swilling, 2016). 

Redes: as redes5 se apresentam como um elemento forte à constituição da colaboração 

(Nicolopoulou et al., 2015), como forma de compartilhamento do conhecimento, da interação e das 

relações pessoais. A rede é uma construção coletiva, fator primordial na IS e pode ser expandida por 

meio dos relacionamentos criados para responder aos desafios sociais. 

Essas novas relações (criadas a partir desses atores da IS) são possíveis devido ao movimento da 

globalização, onde tudo está interligado (Singer-Brodowski et al., 2019). Assim, viabilizam a troca de 

conhecimento e favorecem a aprendizagem, com criação de parcerias duradouras (Soma et al., 2019; 

Singer-Brodowski et al., 2019). 

 

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS 

A dinâmica de IS implica em uma abordagem integrada para resolução dos problemas sociais, 

onde as suas causas são tão complexas como as formas que assumem. Neste sentido, algumas 

características, qualidades, atributos e particularidades tornam-se essenciais para que a IS ocorra. Aoyama 

e Parthasarathy (2017) chamam atenção ao fato de que as características são peculiares a determinado 

contexto. 

Haxeltine et al. (2013) classificam as características da IS em três grandes categorias:  

a) inovações sociais de base: que respondem às demandas sociais não abordadas pelo mercado 

e que são dirigidas aos grupos vulneráveis da sociedade;  

b) iniciativas a nível mais amplo: com abordagem dos desafios sociais em que a fronteira 

entre os aspectos sociais e econômicos são direcionados para a sociedade como um todo; 

c) iniciativas do tipo sistêmicas: que se relacionam com mudanças fundamentais nas atitudes 

e valores, estratégias e políticas, estruturas e processos organizacionais, sistemas de entrega e 

serviços, ou seja, que desempenham um papel na reformulação da sociedade como uma arena 

mais participativa. 

 

                                                             
5 Para Castells (2005) as redes são “estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que 
consigam comunicar-se dentro da rede". Através da comunicação ocorrida dentro da rede, por meio dos diversos atores, 
emergem os relacionamentos, as possibilidades e as oportunidades de parcerias (Nicolopoulou et al., 2015). 

https://www.sinonimos.com.br/qualidades/
https://www.sinonimos.com.br/atributos/
https://www.sinonimos.com.br/particularidades/
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Turpin e Shier (2020) apresentam uma classificação para as IS quanto ao tipo de atividade em 

que está baseada, podendo ser em produto, processos e socialmente transformadora. As inovações 

baseadas em produto tratam do desenvolvimento e implementação das novas soluções e intervenções, 

preferencialmente com a participação dos destinatários finais. Já as IS baseadas em processos referem-se 

à maneira como os serviços são implementados, configurando uma mudança em sistemas, 

procedimentos e rotinas. E, finalmente, as inovações sociais socialmente transformadoras, trabalham no 

nível da mudança sistêmica, que exige um alto nível de colaboração e cocriação, e um entendimento 

amplo da dinâmica complexa do sistema para gerar mudanças efetivas. 

Para Anderson, Curtis e Wittig (2015) as características das IS seguem quatro critérios: 1) precisa 

ser nova para determinado contexto; 2) deve abordar um desafio social; 3) a intenção e o seu resultado 

deve ser a criação de igualdade, justiça ou empoderamento. 

Santos Delgado (2016) também explora os elementos que caracterizam a IS, segundo um estudo 

amplamente realizado, em sua tese de doutorado, sendo eles devidamente apresentados no Quadro 1.2. 

 

Quadro 1.2. Elementos que caracterizam a Inovação Social ao longo do processo. Fonte: Adaptado de 
Santos Delgado (2016). 

Características da IS Descrição 

Originalidade, novidade Novo para um contexto determinado (local, regional, nacional ou global). 

Intangibilidade Nova ideia, projeto, conhecimento, mudança de/nas relações sociais. 

Imitável Transferível, reproduzível. 

Melhora da qualidade de vida Vida com melhores condições e melhores opções. 

Incerteza Reações diversas frente às mudanças. 

Onipresente Pode ocorrer em qualquer lugar. 

Sustentável Perdura no tempo e respeita o meio ambiente. 

Potencial para políticas 
públicas 

Se está incorporado nas políticas públicas. 

Eficiente Que seja realizado com pouco gasto de recursos. 

Resolve problemas sociais Soluções para os problemas reais das pessoas. 

Eficaz Que alcança os objetivos planejados. 

Agrega valor Atende os interesses da sociedade em conjunto e não a interesse de 
particulares. 

Produz mudanças Muda a realidade atual para melhor. 

Transversalidade Independente da área de ação. 
 

Nerini (2019), ao discutir a caracterização de uma IS, traz a existência de dois elementos 

conceituais centrais: (1) focado na mudança das relações sociais, sistemas ou estruturas, e (2) que tal 

mudança atenda a uma necessidade humana compartilhada ou problema relevante. 

Destacam-se sobre as características, que embora os autores as apresentem de forma distintas, 

muitas são correlatas. Desde a sua essência, no fato de resolver um problema social, perpassando pela 
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participação de diversos atores e setores até a promulgação do empoderamento de uma determinada 

comunidade, como forma da transformação em um determinado contexto. 

Assim sendo, para este estudo entende-se que uma IS é definida pelas seguintes características: a) 

inovadora para determinado contexto ou cenário; b) resolver um problema social; c) envolver a 

participação de diversos atores; d) melhorar a qualidade de vida; e) promover a inclusão social, a 

igualdade ou o empoderamento da comunidade envolvida; f) difundida por meio de redes; g) tem foco 

no desenvolvimento sustentável; h) cria novas relações sociais e i) causa um impacto social. 

Acrescenta-se a essas características, a ideia de uma mudança sistêmica no contexto onde está 

inserida, como resultado da IS (Murray et al., 2010), que, entretanto, trata-se de algo de difícil 

mensuração. Dessa forma, segundo os autores, ao envolver a interação de vários elementos como 

modelos de negócios, atores, leis e regulamentações, pensamentos, comportamentos e cultura, a 

inovação social precisa transpor a barreira das estruturas atuais e criar novas tecnologias, formas 

institucionais, normas regulamentadoras e fiscais, dentre outras condições, demonstrando assim um forte 

poder de transformação de um paradigma.  

 

O PODER TRANSFORMADOR DA INOVAÇÃO SOCIAL 

O poder transformador da IS deriva justamente do seu potencial de causar mudanças, 

possibilitando a criação de soluções inovadoras que atendam às necessidades de uma comunidade com a 

participação da mesma (Nyseth; Hamdouch, 2019) e de recriar um estado de bem-estar (Avelino et al., 

2019). 

O surgimento de organizações com foco em atender as necessidades sociais, de forma local ou 

global são fundamentais para o desenvolvimento de uma nação, bem como para o desenvolvimento das 

comunidades (Prim et al., 2017). Assim, a sustentabilidade, a aprendizagem, as redes e alianças são 

elementos fomentados pela IS, que trazem para a sociedade beneficiada um empoderamento, no sentido 

de lhe criar novas experiências positivas. 

A IS aliada ao desenvolvimento com foco na sustentabilidade pode ajudar a superar o 

desencontro entre crescimento econômico e bem-estar social (Correia et al., 2018). Sua correlação com o 

DS possui relação direta. Esta relação fica evidente quando se analisa os ODS existentes na da Agenda 

2030 (Mititelu et al., 2016), tema de abrangência mundial e utilizado como vetores para o 

aperfeiçoamento de políticas públicas e como forma de fomentar a transformação da comunidade 

envolvida.  

No campo da educação, a IS tem o poder de melhorar e apoiar a aprendizagem, tornando-a mais 

inclusiva e equitativa, com o desenvolvimento de novas estratégias e estruturas para a aquisição de 

conhecimento a ser utilizado ao longo da vida para todos, ativando inovações em diversas áreas 
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educacionais e garantindo a abertura e a colaboração necessárias a todo sistema educacional (Schröder; 

Krüger, 2019). Para Schröder e Krüger (2019) falar e educação em IS vai além da tradicional sala de aula. 

Compreende também um amplo campo, que passa pelo autoconhecimento e habilidades pessoais, até a 

chamada cultura do faça você mesmo. Neste sentido, a educação carrega consigo, o importante papel de 

fomentar a transformação social e um forte aliado desse processo é a participação de diversos atores da 

sociedade.  

Trabalhos em forma de redes, alianças e processo colaborativos oferecem um grande potencial 

de gerar impacto social. Malek e Costa (2015) esclarecem que ações em grupos são muito fortes, e vão 

além do que se pode alcançar de forma independente. Swilling (2016) salienta que é importante juntar a 

capacidade individual às organizações, e acrescentar a capacidade de criação colaborativa para ter a 

oportunidade de traduzir ideias brilhantes em realidades positivas. 

Quando interagem em grupos, são capazes de criar um impacto social positivo que geram 

transformações perceptíveis à comunidade. Este impacto é reconhecido pela literatura como valor social6 

(Cunha; Benneworth, 2013; Cajaiba-Santana, 2014). O valor social dá sentido às regras de uma 

sociedade, na busca de uma sintonia positiva de convivência e possibilita uma mudança, ou até mesmo 

uma transformação significativa no desenvolvimento das comunidades, mesmo sendo de difícil 

mensuração (Cajaiba-Santana, 2014). 

Segundo a teoria da inovação social transformadora, desenvolvida pelo projeto TRANSIT 

(Teansformative Social Innovation Theory) para a Comissão Europeia no período de 2014 a 2017, a 

característica principal da mudança transformadora “é que ela envolve desafiar, alterar ou substituir 

instituições dominantes” (Strasser et al., 2019), referindo-se tanto às instituições formais de aspecto mais 

tangível como políticas ou costumes (instituições educacionais, propriedade privada, etc.) quanto às 

instituições informais como atitudes, crenças ou valores (Strasser et al., 2019). 

Tendo essa dominância de poder mudado de mãos, outro ponto significativo da IS é o 

empoderamento das pessoas e, por consequência, as comunidades. Neste sentido, credencia os 

indivíduos para atuar como protagonista de sua própria história, fazendo com que abandone o papel 

passivo de sua existência para tornar-se sujeito de mudanças dentro e fora do ambiente em que estão 

inseridos (Kleba; Wendausen, 2009). 

O empoderamento é definido como “o processo pelo qual os atores obtêm a capacidade de 

mobilizar recursos para atingir uma meta” (Avelino et al., 2019), sendo dependente tanto do acesso a 

estes recursos, quanto da disposição dos atores para se envolverem com a iniciativa social, conforme seu 

senso de relação, autonomia, competência, impacto, significado e resiliência (Avelino et al., 2019). 

                                                             
6 Para Cajaiba-Santana (2014) o valor social é um conjunto de valores e crenças compartilhados por um grupo de pessoas. 
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Alguns estudos têm buscado justamente analisar a relação entre o empoderamento de 

comunidades locais ou pessoas e a IS, para melhor entender como esse mecanismo ocorre. Em 

pesquisas sobre cidades inteligentes e cidades criativas, por exemplo, a inovação social fornece uma 

abordagem sob a perspectiva do empoderamento das comunidades e a importância do ser humano que 

insere o cidadão no planejamento urbano e no desenvolvimento local (Nyseth; Hamdouch, 2019). 

Ao examinarem a suposição de que a IS pode provocar mudanças sociais e empoderar às 

pessoas, Avelino et al. (2017) inferem que o potencial transformador da inovação social aumenta 

conforme evolui e interage com os diferentes tipos de mudança. Os autores definem a inovação social 

transformadora como a “inovação social que desafia, altera ou substitui instituições dominantes, como 

resultado de uma interação coevolucionária entre essas dimensões distintas, mas entrelaçadas, de 

inovação e mudança” (Avelino et al., 2017). 

Avelino et al. (2017) vão além sobre a discussão a respeito do empoderamento e reconhecem a 

existência do seu inverso, ou seja, o desempoderamento, considerando que nesses processos existem os 

que ganham e os que perdem senso de impacto, competência, significado e escolha para efetuar a 

mudança requerida, entretanto as relações dinâmicas entre empoderamento e desempoderamento ainda 

precisam ser melhor estudadas (Avelino et al., 2019). 

Neste sentido, a inovação social é um elemento essencial à transformação da sociedade, com o 

poder de promover a inclusão social, o empoderamento do indivíduo e da comunidade, a melhoria na 

qualidade de vida de comunidades, a produção e a socialização do conhecimento, criar movimentos 

sociais nacionais e globais, pensar em um crescimento e replicar este crescimento de forma sustentável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A IS surge como uma forma de direcionar as ações de inovação para a realização de mudanças na 

sociedade, assim, sua essência é contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais, regionais ou 

globais em diversas dimensões, sendo elas, social, cultural, econômica e ambiental. Levando-se em conta 

os conceitos apresentados, em especial ao papel desenvolvido pelos atores da IS, e as características 

peculiares, conclui-se que a IS possui um grande poder de empoderamento das pessoas por ela evolvida 

e com isso transformar a sociedade onde está inserida.  

Destaca-se que a IS é um construto que conversa diretamente com o DS, de modo que é pouco 

provável o desenvolvimento de iniciativas de inovação com o propósito social, sem o pensamento 

sistêmico da sustentabilidade. Destaca-se ainda que a IS promove o aprendizado contínuo da 

comunidade beneficiada, como forma de fazer o poder mudar de mãos e consequentemente provocar 

uma mudança no contexto que está inserido. Isto implica em uma abordagem integrada para resolução 
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dos problemas sociais, onde as suas causas são tão complexas como as formas que assumem e estão 

frequentemente interligadas em diferentes dimensões, setores e atores, para atingir os objetivos comuns. 

Trata-se de um conceito entendido como um processo de transformação nos padrões de 

resposta às necessidades sociais, através da ruptura com as normas vigentes, com os valores instituídos e 

com a estrutura da distribuição de poder e recursos. Para tal, a IS envolve uma série de elementos e 

atores, que, num processo de colaboração e cocriação, e com o entendimento da complexidade dos 

problemas, tem o potencial de causar uma mudança sistêmica, que revela novos padrões institucionais, 

tecnológicos e regulamentadores. 

A ação transformadora da inovação social e sua capacidade de empoderar impulsionam os 

indivíduos e as comunidades a serem protagonistas de suas histórias, dotando-os de potencial para 

mobilizar recursos e mudar a situação ou o ambiente em que se encontram. Assim, conclui-se que a IS 

provoca uma quebra na forma de ver os processos de criação e de consumo, de modo a pensar em uma 

nova realidade, de maneira transformadora, a partir de novas possibilidades e novas oportunidades a 

uma parcela da população que por motivos diversos estão excluídos (Agostini et al., 2017; Lindsay et al., 

2018; Costa, 2019; Ma et al., 2019; Prim, 2019). 

Não tendo assim, a pretensão de esgotar os temas a respeito do construto IS, destaca-se que 

discussão acerca dos princípios de participação social, o desenvolvimento da evolução humana, teorias 

do movimento social, teoria da mudança transformadora, poder e a perspectiva de múltiplos atores, bem 

como temas sobre gestão e a governança tornam-se alternativas para pesquisas futuras.  
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Em um negócio convencional, tudo é para mim, nada para os outros. Em um negócio social, 
tudo é para os outros, nada para mim. (Yunus, 2010). 

 

INTRODUÇÃO 

As organizações tradicionais buscam de forma incansável fazer frente a seus concorrentes, com 

vista a obter vantagem competitiva e o lucro decorrente desse posicionamento (Pereira et al., 2021). 

Entretanto, o ambiente que as cercam sofre com o exaurimento de recursos naturais e sua exploração de 

forma equivocada. 

Com o passar do tempo algumas organizações e a sociedade de maneira geral passaram a 

enxergar esse modo de atuação dissonante da realidade. Somados a esse contexto, tem-se os vários 

problemas sociais, como fome, desequilíbrio de renda, consumismo desenfreado, desigualdade de 

gênero, entre outras tantas mazelas sociais.  

Em seu múnus, o poder público visa suprir essas necessidades da sociedade. Entretanto, os 

recursos orçamentários são escassos e demanda a atuação da sociedade civil por meio de organizações 

não governamentais (nesse segmento têm-se as organizações sociais, organizações da sociedade civil de 

interesse público, cooperativas, fundações, etc.). 

Ao contrário das empresas tradicionais (pertencentes ao segundo setor) e das organizações sem 

fins lucrativos (pertencentes ao terceiro setor), os negócios sociais (empresas sociais, empreendimentos 

sociais, negócios com impacto social ou apenas “negócios de impacto”) possuem a missão social como 

prioridade, tendo a criação de valor econômico prioritariamente como uma condição necessária para 

manter a sustentabilidade financeira. A ausência de fins lucrativos, na maioria dos casos, e sua atuação 

altruística caracterizam a peculiaridade destas organizações (Pereira et al., 2021).  

Negócios sociais são definidos como um empreendimento concebido para resolver um problema 

social. Depois de coberto os custos, toda receita excedente é reinvestida no próprio negócio para 

expansão e melhoria (Yunus, 2010). Apesar de seu imenso potencial como um meio sustentável e 
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inovador para resolver problemas sociais, este conceito de negócio social concebido pelo professor 

Muhammad Yunus7 permanece incerto para muitos (Ashraf et al., 2018).  

Corroborando os seus objetivos e missão, essas organizações podem ter um papel significativo 

na implementação da Agenda 2030, abordada mais especificamente no capítulo três, sobre 

desenvolvimento sustentável, através da redução da pobreza, da diminuição das desigualdades e da 

contribuição para o crescimento econômico sustentável (Negócios Inclusivos: relatório do G20 para 

cúpula de 2016, 2016). Podem também, contribuir de maneira substancial e multidimensional para o 

desenvolvimento sustentável por meio da conexão dos segmentos da população de baixa renda com os 

mercados, impulsionando o emprego e os postos de trabalho decentes e de qualidade (Negócios 

Inclusivos: relatório do G20 para cúpula de 2016, 2016). 

Neste capítulo serão tratados os principais conceitos e concepções sobre negócios sociais no 

Brasil e no exterior. Por ser um modelo de negócio que necessita de aprofundamento teórico e prático, 

serão apresentados, também, os principais desafios relacionados à sua gestão e regulação normativa.  

 

NEGÓCIOS SOCIAIS: CARACTERIZAÇÃO  

A coletividade possui uma infinidade de necessidades que para serem atendidas demandam um 

grande esforço dos governos, que na maioria das vezes não adotam as políticas públicas necessárias para 

sua efetivação, por falta de vontade política e /ou escassez de recursos. Soma-se a este cenário o modelo 

de produção e consumo existente na atualidade, que gera inúmeras desigualdades sociais.  

De modo a preencher essa lacuna, organizações da sociedade civil tentam trazer soluções a 

população desassistida em termos de educação, saúde, segurança, ente outras. Assim, buscam colaborar 

com a inclusão social, bem-estar, redução da fome e pobreza, entre outras mazelas sociais. Exemplo 

destas organizações são os negócios sociais. 

Com a inserção da dimensão econômica e da lógica de mercado, modelos de novas organizações 

que contemplam as dimensões social e econômica, ora opostas, começam a surgir. Desde então, surgem 

também os novos termos para caracterizar iniciativas que operam na lógica de mercado, porém com 

objetivos de geração de valor social: empresas sociais, negócios sociais e negócios inclusivos (Roselen et 

al.,  2014). 

                                                             
7 Conhecido como o "banqueiro dos pobres", Muhammad Yunus criou, em 1983, o Banco Grameen em Bangladesh. 

Motivado por sua crença de que o crédito é um direito humano fundamental, seu objetivo era ajudar as pessoas escaparem da 

pobreza extrema e fornecer empréstimos e educação financeira em condições justas. Yunus e o Banco Grameen foram 

premiados em conjunto com o Prêmio Nobel da Paz em 2006. O Grameen Bank é um excelente exemplo do que Yunus 

concebe como um “negócio social” (Kickul et al., 2012). 
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O termo empresa social (também chamado de negócios afirmativos) começou a ser empregado 

nos Estados Unidos, quando as organizações não governamentais começaram a expandir suas atividades 

comerciais (Volkmann et al., 2012). Na visão norte-americana, o entendimento do termo engloba 

organizações de diversos tipos envolvidas em atividades socialmente benéficas.  

De acordo com Kerlin (2006) as empresas sociais podem ser definidas como empresas que 

adequam metas de lucro com objetivos sociais (híbridas), ou organizações sem fins lucrativos que 

desenvolvem atividades comerciais que ofereçam suporte à execução de sua missão (organizações com 

fins sociais).  

Ademais, Dees (1998) já sinalizava que essas empresas optam por esse modelo, por várias razões, 

como: o desenvolvimento do capitalismo e a crescente confiança no poder da concorrência e do lucro 

como promovedores da eficiência e da inovação; a promoção do bem-estar social sem causar 

dependência aos beneficiados; a busca por fontes de financiamento mais sustentáveis e não provindas de 

doações; mudança no foco das instituições que destinam recursos às organizações não lucrativas, pois 

passaram a preferir fomentar empresas com abordagens mais comerciais; e ação de forças competitivas 

(empresas tradicionais e não lucrativas com orientação de mercado). 

Quanto à perspectiva europeia, nascida de uma tradição de economia social, como associações e 

cooperativas, destaca as atividades de organizações da sociedade civil com funções públicas (Fischer; 

Comini, 2012). O desenvolvimento de empresas sociais na Europa pode ser entendido em um contexto 

de novas formas de apoio do governo para as organizações do terceiro setor e atendimento às 

necessidades sociais, resultantes da evolução profunda das sociedades europeias (Galera; Borzaga, 2009).  

Desta forma, define-se empresa social como organizações que executam atividades comerciais 

com o objetivo de arrecadar fundos para financiar uma atividade social (Galera; Borzaga, 2009). Outra 

característica provinda da Europa é o modelo de governança que utiliza a lógica de processos de tomada 

de decisão participativos e transparentes e contam com dinamismo coletivo de diferentes stakeholders 

(beneficiários, funcionários, voluntários, autoridades públicas, doadores, entre outros) que participam do 

conselho de administração dessas empresas (Galera; Borzaga, 2009; Fischer; Comini, 2012).  

O termo negócios social passou a ganhar evidência com o destaque de Muhammed Yunus. O 

negócio social é definido como uma empresa projetada para resolver um problema social e que tem 

autossustentabilidade financeira, uma vez que deve gerar renda suficiente para cobrir suas próprias 

despesas (Yunus et al., 2010).  

Os negócios sociais aproximam-se de negócios tradicionais em aspectos como produtos, 

serviços, clientes, mercados, custos e receitas, porém diferem no seu propósito principal que é servir à 

sociedade e melhorar as condições de vida de populações de baixa renda ou de alguma forma não 

atendida pelo o que existe hoje. E, diferenciam-se de organizações não governamentais por buscar 
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sustentabilidade financeira por meio da venda de produtos e serviços em vez de doações ou outras 

formas de captação de recursos (Yunus et al., 2010).  

O negócio inclusivo, por exemplo, uma das espécies dos negócios sociais, traz como público-

alvo a base da pirâmide econômica (BoP). Tem como foco impulsionar as forças do mercado de maneira 

a integrar 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 (Negócios Inclusivos: relatório do G20 para cúpula de 2016, 2016; Prahalad; 

Hart, 2002).  

Apesar dos termos “empresas sociais, negócios inclusivos e negócios com impacto social, 

empresas 2.5” apresentarem algumas diferenças peculiares, sua essência está em trabalhar com missões 

sociais, utilizando da lógica de mercado para se tornarem autossustentáveis. São vários os desafios que 

essas organizações têm para se manterem operando, desde a sua gestão e governança até sua 

caracterização jurídica, visto que demandam uma legislação específica. 

 

NEGÓCIOS SOCIAIS: DIFERENCIAÇÃO 

Um negócio social pode ser compreendido como “empreendimento concebido para resolver um 

problema social” (Yunus et al., 2010), mas que deve ser sustentável financeiramente, não com a intenção 

de gerar lucros, mas sim de criar valor social para a comunidade e para as partes interessadas (clientes, 

colaboradores, fornecedores, investidores e toda a sociedade) e cobrir, ao menos, seus custos 

operacionais (Yunus et al., 2010). 

Os negócios sociais se concentram no uso de métodos e práticas de negócios para alcançar 

mudanças sociais positivas. Os negócios sociais promovem objetivos sociais como primários, além de 

obter lucro, entretanto os lucros são reinvestidos para expandir a própria empresa (Grove; Berg, 2014).  

Em um modelo de negócio tradicional, o objetivo principal é gerar valor econômico para os 

acionistas ou proprietários, já em um negócio social o foco é criar valor social, sendo a criação de valor 

econômico necessária apenas para manter a sustentabilidade financeira do empreendimento e 

impulsioná-lo para alcançar sua missão social (Mair; Marti, 2006). 

No Quadro 2.1 apresenta-se o espectro da empresa social em comparação com as organizações 

sem fins lucrativos e as empresas tradicionais. Observa-se que as empresas sociais combinam uma 

mistura de valores e objetivos sociais com práticas de negócios comerciais. As atividades da empresa 

social podem ser primordialmente econômicas ou não, mas a missão é mudança social e 

desenvolvimento (Prabhu, 1999). 
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Quadro 2.1. O espectro da empresa social. Fonte: Adaptado de Dees (1998). 

 Organizações sem fins 
lucrativos 

Empresas sociais / negócios 
sociais 

Empresas 
tradicionais 

Atividade Puramente filantrópica Mista Puramente comercial 

Método Impulsionado pela missão 
Impulsionado pela missão e 

pelo mercado 
Impulsionado pelo 

mercado 

Objetivo Criar valor social Valor misto Criar valor econômico 

 

Dependendo dessas três categorias (puramente filantrópica, híbrida, puramente comercial) 

existem benefícios e retornos diferentes para as partes interessadas que comprometem recursos com 

uma sociedade empreendimento (Dees, 1998).  

Organizações sem fins lucrativos (filantrópicas): o motivo geral dessa categoria de empresas é 

que elas são motivadas pela missão. Seus métodos e objetivos envolvem o apelo à boa vontade e a 

criação de valores sociais. Beneficiários (clientes) não pagam nada por suas ofertas de produtos ou 

serviços. O capital requerido para construir uma empresa filantrópica é comumente gerado por doações 

e subsídios. A força de trabalho é composta por voluntários. Os fornecedores, geralmente, fazem 

doações (Volkmann et al., 2012). 

Negócios sociais/empresas sociais (organizações híbridas): empresas neste domínio têm motivos 

mistos. Seus métodos e objetivos adotam um equilíbrio entre missão social e orientação para o mercado, 

a fim de criar oportunidades sociais e valor econômico (Volkmann et al., 2012). Os beneficiários 

(clientes) pagam taxas subsidiadas pelos bens ou serviços ou há uma mistura de pagadores e aqueles que 

não pagam nada. Os recursos financeiros são captados a partir de capital do mercado. Sua força de 

trabalho é paga abaixo dos salários de mercado e/ou existe uma mistura de voluntários e funcionários 

totalmente remunerados. Os fornecedores geralmente oferecem descontos especiais e/ou há uma 

mistura de contribuições em espécie e preços cheios (Volkmann et al., 2012). 

Puramente comerciais (empresas tradicionais): essas empresas são completamente orientadas 

para o mercado. Seus métodos e objetivos são o apelo interesse próprio, incluindo a criação de valores 

econômicos. Os clientes pagarão os preços de mercado. Os investidores fornecem capital com taxas de 

mercado. A força de trabalho recebe salários de mercado e os fornecedores cobram preços praticados 

pelo mercado (Volkmann et al., 2012). 

Logo, as empresas sociais podem ser diferenciadas e localizadas em uma escala diametralmente 

oposta entre puramente filantrópicos (empresas sem fins lucrativos, que visam gerar um alto retorno 

social) e atividades puramente comerciais (empresas com fins lucrativos que buscam um retorno 

financeiro máximo). Os negócios sociais são modelos híbridos entre esses dois extremos (Dees et al., 

2001).  
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O negócio social como modelo e como campo de estudo acadêmico está intimamente 

entrelaçado com áreas como empreendedorismo social, administração sem fins lucrativos e 

desenvolvimento econômico global. Como articulado por Muhammad Yunus, no entanto, o modelo 

sem perdas e sem dividendos é único e pretendido como uma “terceira via” entre negócios tradicionais e 

filantropia (Grove; Berg, 2014). 

A própria caracterização dos negócios sociais apresenta algumas distorções. Inúmeras são as 

influências conceituais, entendimentos e nomenclaturas, características de um campo novo e em 

evolução. Denominações diversas são atreladas a negócios sociais, tais como: empresas sociais, empresas 

2.5, empresas base da pirâmide, negócios de impacto ou negócios inclusivos. Neste texto, considera-se 

cada uma dessas denominações como espécies de negócios sociais. Não obstante à divergência 

terminológica, um dos pontos de consenso no debate sobre a definição é a de que um negócio social 

existe para resolução de problemas sociais/ambientais. 

Empresas sociais (negócios sociais) aplicam práticas de negócios para atingir objetivos sociais e 

os empreendedores sociais são considerados como os agentes de mudança. Elas provocam mudanças 

sociais, com a missão de buscar soluções para os problemas sociais, ambientais e educacionais. O 

objetivo da empresa social não é gerar lucro, e sim, proporcionar qualidade de vida (Muralidharan; 

Pathak, 2018).  

Com base em Dees, Emerson e Economy (2001) no Quadro 2.2 elencam-se as diferenças entre 

Organizações sem fins lucrativos, Empresas Sociais e Empresas Tradicionais sob o seu modus operandi 

quanto aos beneficiários, capital e força de trabalho e fornecedores. 

 

Quadro 2.2. O espectro da empresa social. Fonte: Adaptado de Dees, Emerson e Economy (2001). 

 Organizações sem 
fins lucrativos 

Empresas sociais / negócios 
sociais 

Empresas 
tradicionais 

Beneficiários Não pagam nada 
Taxas subsidiadas ou mistura de 

pagadores e aqueles que não 
pagam nada 

Pagam valores de 
mercado 

Capital Doações 
Taxas abaixo dos valores de 

mercado 
Taxas praticadas pelo 

mercado 

Força de 
trabalho 

Voluntários 
Salários abaixo do mercado ou 
mistura de voluntários e pessoal 

remunerado 

Salários praticados pelo 
mercado 

Fornecedores Em doações Descontos especiais Valores de mercado 

 

Organizações sem fins lucrativos (filantrópicas): beneficiários (clientes) não pagam nada por suas 

ofertas de produtos ou serviços. O capital requerido para construir uma organização filantrópica é 

comumente gerado por doações e subsídios. A força de trabalho é composta por voluntários. Os 

fornecedores fazem doações (Dees et al., 2001). 
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Empresas sociais/negócios sociais (organizações híbridas): os beneficiários (clientes) pagam taxas 

subsidiadas pelos bens ou serviços ou há uma mistura de pagadores e aqueles que não pagam nada. Os 

recursos financeiros são captados abaixo das taxas de mercado. Sua força de trabalho é paga abaixo dos 

salários de mercado e / ou existe uma mistura de voluntários e funcionários remunerados. Os 

fornecedores geralmente oferecem descontos especiais e/ou há uma mistura de contribuições em 

espécie e preços completos (Dees et al., 2001). 

Empresas tradicionais (negócios comerciais): essas empresas são completamente orientadas para 

o mercado. Seus métodos e objetivos são o apelo interesse próprio, incluindo a criação de valores 

econômicos. Os clientes pagarão os preços de mercado. Os investidores fornecem capital com taxas de 

mercado. A força de trabalho recebe salários de mercado e os fornecedores cobram preços praticados no 

mercado (Dees et al., 2001). 

Ademais, Yunus define um negócio social com sete princípios a seguir: 

1. o objetivo comercial será superar a pobreza ou um ou mais problemas (como educação, 

saúde, acesso à tecnologia e meio ambiente) que ameaçam as pessoas e sociedade; não 

maximização do lucro; 

2. sustentabilidade financeira e econômica; 

3. os investidores recuperam apenas o valor do investimento. Nenhum dividendo é dado, 

além do dinheiro de investimento; 

4. quando o valor do investimento é pago, o lucro da atividade permanece na empresa para 

expansão e melhoria; 

5. ambientalmente consciente; 

6. a força de trabalho recebe salário de mercado com melhores condições de trabalho; e 

7. faça com alegria! 

 

À luz desses sete princípios, Yunus (2010) distingue claramente um negócio social de 

empreendedorismo social. Esse último se refere a uma pessoa que possui iniciativa, visando 

consequências sociais que são criadas por esse empreendedor, com uma visão social. Essa iniciativa pode 

ser não econômica, de caridade, ou, até mesmo, um negócio com ou sem lucro. Os negócios sociais, por 

sua vez, são um tipo muito específico de negócios - uma empresa sem perdas e sem dividendos com um 

objetivo social. Uma empresa social pode perseguir objetivos semelhantes aos buscados pelos 

empresários, mas a estrutura específica de negócios sociais o torna distintivo e único. 

Um negócio social é um modelo de negócios que não procura maximizar os lucros, pois seu foco 

principal é buscar a sustentabilidade financeira e o impacto social (Beckmann et al., 2014). Como modelo 

autossustentável, uma empresa social vende bens ou serviços e reembolsa os investimentos de seus 
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proprietários; no entanto, seu principal objetivo é servir a sociedade, capacitando e melhorando a vida 

das pessoas.  

 
NEGÓCIOS SOCIAIS: PRINCIPAIS DESAFIOS  

O negócio social é concebido como uma nova iniciativa empreendedora que une o propósito 

social tradicionalmente associado ao setor sem fins lucrativos, com a criação de valor tradicionalmente 

associado a organizações com fins lucrativos. 

Esse novo modelo de empreendimento depende das características e condições econômicas dos 

países individualmente, em especial da estrutura legal, política, sociocultural, tecnológica e ecológica 

(Volkmann et al., 2012). Com relação ao grau de bem-estar, existem diferenças significativas em todo o 

mundo, especialmente entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Por isso, os 

modelos de negócios e crescimento das empresas sociais podem variar desde o nível global até o nível 

local.  

Outro desafio enfrentado por esse tipo de empreendimento relaciona-se a sua sustentabilidade 

financeira, conforme leciona Naigeborin (2010, p. 08): 

A sustentabilidade financeira é um dos pontos mais críticos para a maioria dos negócios sociais. 
É comum que estes tardem mais a alcançar seu ponto de equilíbrio do que uma empresa 
tradicional. Dentre as inúmeras razões, destaca-se o fato de estarem desenvolvendo novos 
mercados - novos produtos ou serviços, novos processos ou novos públicos - sobre os quais 
ainda existe pouca referência. Isso os obriga a desenvolver e testar modelos novos, seja na 
produção, promoção ou distribuição do produto ou serviço. 

Corroborando o viés da sustentabilidade financeira, Barki, Izzo e Torres (2013) advogam que o 

campo regulatório, bem como a complexa estrutura tributária constitui uma dificuldade importante para 

quase todas as empresas que atuam no Brasil. Porém os autores ressaltam que na área dos negócios 

sociais tais barreiras podem ganhar consequências ainda maiores, pois as empresas que atuam no campo 

trabalham, em geral, com margens unitárias mais baixas, buscando crescer por meio de ganhos de escala. 

Por se tratar de um tipo organizacional recente, os negócios sociais enfrentam um enorme 

desafio de não ter à disposição uma legislação específica para regulamentar sua atuação. O ordenamento 

jurídico brasileiro já possui regramentos para as organizações sem fins lucrativos (OS´s - Lei nº 

9637/1998, OSCIPS - Lei nº 9790/1999, cooperativas - Lei 5764/1971, Fundações - Lei nº 

13.151/2015).  

Ademais, o Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), traz um rol de pessoas jurídicas de 

direito privado, entre elas as associações e fundações, que são geralmente as pessoas jurídicas atreladas às 

organizações sem fins lucrativos; e as sociedades, que exploram atividade econômica. Da mesma forma, 

a Constituição Federal de 1988, elenca as possibilidades de atuação das organizações sem finalidade 

lucrativa nas áreas da saúde, assistência social, educação e cultura (Brasil, 1988).  
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Como é perceptível, não existem no arcabouço jurídico regramentos próprios para os negócios 

sociais. Apesar de terem a missão social como fim imediato, o que a colocaria mais próximo de uma 

organização do terceiro setor, por buscar a sustentabilidade financeira e inevitavelmente superávit 

decorrente de sua atuação, esses negócios possuem particularidade das empresas tradicionais, 

enquadrando-se, portanto como tal. 

Assim, tais organizações possuem uma forma de gestão própria que se distingue das empresas 

privadas com fins lucrativos e das organizações não governamentais, mas perante as normas jurídicas 

devem seguir as mesmas regras das empresas tradicionais. 

Na Figura 2.1 contempla-se a composição dos setores econômicos, levando em conta o que 

dispõe o Código Civil Brasileiro. 

 

Figura 2.1. Setores e tipos de organizações que atuam no contexto brasileiro. Fonte: Anastácio, Cruz 
Filho e Marins (2018, p. 33). 

 
 

Pode-se observar na Figura 2.1 que existem outros formatos jurídicos de organizações que se 

encontram na intersecção entre os três setores, a saber (Anastacio et al., 2018):  
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 entre o primeiro e o segundo setores, encontram-se as Autarquias, as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista; 

 entre o segundo e terceiro setor estão as associações e fundações, que são criadas por 

empresas e que prezam pelas ações de responsabilidade social corporativa; 

 entre o primeiro e o terceiro setores estão as fundações públicas pessoas jurídicas de direito 

privado, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos 

de direção, sem fins lucrativos, que desenvolvem atividades que não exijam execução por 

órgãos ou entidades de direito público, e cujo funcionamento é custeado por recursos da 

União e de outras fontes. 

Porém, os negócios sociais, mesmo tendo como foco principal a missão social, diferem-se das 

organizações do terceiro setor pelo fato de gerarem receita para manter suas atividades e contar com a 

possibilidade de distribuir ou não lucros entre os sócios. Desta forma, no Brasil, os negócios sociais 

constituem-se juridicamente como empresas privadas (ainda não há legislação específica no país para os 

negócios sociais), o que não lhes permite usufruir de benefícios concedidos pelo Estado às organizações 

pertencentes ao terceiro setor (Associações e Fundações) (Anastacio et al., 2018).  

Outro desafio dessas organizações é medir o impacto de sua atuação perante a sociedade e seus 

investidores. Pois, se essas empresas têm como foco principal cumprir sua missão social, conhecer os 

resultados de sua atuação é extremamente relevante para todas as partes interessadas. O impacto pode 

ser definido como a mudança ou o efeito criado por uma empresa social, que pode direta ou 

indiretamente mudar ou transformar um sistema social (Mair; Sharma, 2012). 

Porém, mensurá-lo torna-se um dos maiores desafios para profissionais e pesquisadores da área, 

pois pode não ser a medida em si o problema, mas como as medidas podem ser usadas para 

"quantificar" o desempenho e o impacto do dessas organizações (Mair; Marti, 2006). O estudo de 

Zandavalli e Dandolini (2019) confirma que a medição do impacto social é socialmente construída e 

significativamente moldada pela natureza e pela dinâmica das relações entre as empresas sociais e seus 

provedores de recursos. As empresas admitem que realizam a medição ou impacto com métodos 

validados quando esse é um requisito obrigatório exigido por seus financiadores, senão utilizam da 

bricolagem para fornecer os resultados.  

Os desafios, conforme elencados, transitam desde a dificuldade na sustentabilidade financeira até 

a própria gestão e comprovação de métodos formais que demonstrem seu impacto na sociedade. A 

criação de normativas tributárias, jurídicas e de prestação de contas específicas a esse tipo de organização 

poderia auxiliá-las a crescer, bem como aumentar o seu número de investidores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os negócios sociais despontam como novo modelo de negócio, que diferentemente dos 

negócios tradicionais e daqueles sem fins lucrativos, possuem características particulares que os 

diferenciam.  

Do ponto de vista acadêmico, há vários termos utilizados para defini-los que se diferenciam em 

algumas formas de atuação e características de público-alvo, mas que consensuam quando se trata de 

sustentabilidade econômica e missão social, mister destas organizações. 

Quanto a sua caracterização, concluímos que os negócios sociais são um gênero, da qual as 

empresas sociais, empresas 2.5, empresas base da pirâmide, negócios de impacto ou negócios inclusivos, 

seriam espécies. Esta forma de conceituação resolveria a controvérsia quanto à definição desse tipo 

organizacional híbrido. 

Quanto aos desafios relativos à gestão, os negócios sociais apresentam dificuldade de angariar 

recursos para alcançar o equilíbrio entre a sustentabilidade econômico-financeira e sua missão social; 

ausência de recompensas financeiras para motivar os colaboradores; dificuldade de identificar pessoas 

que comunguem dos mesmos objetivos institucionais visando à missão social. Observou-se, também, 

que devido a esse tipo de empresa ser um modelo de negócio relativamente novo, há falta de um marco 

regulatório que oportunize incentivos similares aos recebidos por organizações sem fins lucrativos. 

Por fim, há um amplo campo para imersão e estudo do tema, tanto do ponto de vista acadêmico, 

para melhor caracterizar essas organizações e ferramentas de gestão, como do ecossistema, do ponto de 

vista jurídico, que facilitem a gestão e criação de organizações com estas peculiaridades. 
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“Nada de parar o crescimento enquanto houver pobres e desigualdades sociais gritantes, mas é 
imperativo que esse crescimento mude no que se refere a suas modalidades e, sobretudo, à 
divisão de seus frutos. Precisamos de outro crescimento para um outro desenvolvimento.” 
Ignacy Sachs 

 
INTRODUÇÃO  

Como já mencionado no capítulo 2 as organizações tradicionais buscam a vantagem competitiva 

e lucro, para isso usam de forma inconsequente os recursos que as cercam. Essa forma de agir é 

direcionada pela crença de que crescimento econômico é a principal corrente do desenvolvimento 

(Seyfang; Longhurst, 2013), sendo, muitas vezes, tratada como sinônimo.  

Essa atitude passou a ser alvo de críticas por provocar impactos negativos à sociedade nos 

aspectos sociais, econômicos e ambientais (Yunus et al., 2010). Esse comportamento resulta no aumento 

das disparidades sociais, no declínio de economias locais (Strange; Bayley, 2008) e no esgotamento de 

recursos naturais, o que provoca a degradação do meio ambiente (Jackson; Senker, 2011). A consciência 

desses impactos tem provocado a reflexão e trazido à tona uma série de desafios complexos que 

precisam ser compreendidos e solucionados. 

Por estas razões, o conceito de DS ganha cada vez mais importância e a compreensão de seus 

princípios fundamentais são aprimoradas. Especificamente, durante as últimas décadas, diversos 

movimentos sociais voltaram suas atenções para esses desafios, bem como, para a necessidade da 

promoção desse conceito (Michel; Hundon, 2015). 

O objetivo desses movimentos sociais é melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover 

um mundo melhor. Neste contexto, pode-se acrescentar e dizer que a inovação social (IS) compartilha 

desse pensamento, pois visa à resolução dos problemas sociais, sejam eles simples ou complexos e, está 

diretamente associada ao desenvolvimento sustentável. Quando essa associação acontece, fortalecem e 

integram as dimensões econômica, social e ambiental do DS (Castro-Arce; Vanclay, 2020; Figueiredo et 

al., 2018). 
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Com esse cenário em mente, será apresentada uma perspectiva cronológica do conceito em 

questão. Proferir uma explanação da necessidade de praticar e propagar o conhecimento sobre o DS e, 

também, abordará alguns tópicos relevantes, as descrições dos ODS e sua relação com a IS e com os NS.  

 

EVOLUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Uma série de acontecimentos trouxe à tona a necessidade da evolução do modelo de 

desenvolvimento, em que as preocupações deixassem de estar voltadas apenas para a perspectiva 

econômica e passassem a considerar as questões globais, não somente a econômica, mas as ambientais e 

as sociais. 

Nessa perspectiva, considera-se um novo modelo global de desenvolvimento, sendo-lhe 

atribuído o adjetivo “sustentável”, transformando-o em desenvolvimento sustentável. A principal 

questão que circunda este novo modelo está relacionada à quebra de paradigma de desenvolvimento 

unilateral, ou seja, desenvolvimento que concentra as ações apenas na perspectiva econômica para o 

desenvolvimento endógeno, que ocorre a partir da inserção da comunidade em práticas democráticas, 

capazes de impulsionar o bem estar, condição de vida e gerar um aumento de renda da população, além 

de melhorar e preservar as questões ambientais de seu entorno (Correia et al., 2018).  

O século XX foi marcado por uma sensibilização aos desastres ambientais que vinham 

acontecendo em todo o mundo, atribuído ao grande crescimento econômico e atividades industriais, 

advindo da Segunda Guerra Mundial. Esses desastres foram motivadores para início de discussões e 

impulsionaram diversas nações a realizarem um debate global sobre o modelo de desenvolvimento 

vigente e suas reais consequências para a humanidade, com o objetivo de propor um outro caminho 

como diretriz a ser seguida (Miranda, 2014). 

A partir disso, surgiu uma série de conferências para discussão de questões ambientais. A 

primeira delas foi a Conferência de Estocolmo, Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio 

Ambiente, que aconteceu em 1972, onde surgiu o termo “ecodesenvolvimento” (Miranda, 2014). 

No ano de 1983 a ONU retomou o debate das questões ambientais e em 1987 publicaram o 

documento final desse debate no formato de um relatório denominado "Nosso Futuro Comum" ou 

"Relatório Brundtland", resultado da Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nesse 

relatório o termo desenvolvimento sustentável foi elaborado, bem como sua definição (Miranda, 2014; 

Dias, 2006; Agenda 2030, 2020) que será discutida no próximo tópico. 

Desde então, a ONU realiza conferências sobre o desenvolvimento e o meio ambiente, com o 

objetivo de encontrar soluções para os principais impactos ambientais globais. Muitas outras 

conferências aconteceram até que se chagasse no plano de ação vigente, a Agenda 2030 (Agenda 2030, 

2020). 
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As principais conferências que aconteceram desde a implementação do termo “Desenvolvimento 

Sustentável” foram: Rio-92 (1992), Cúpula do Milênio (2000), Rio+10 (2002), Cúpula do Milênio (2010) 

e Rio+20 (2012). Em 2015, a ONU se reuniu com líderes mundiais e criaram a Agenda 2030 (Miranda, 

2014; Agenda 2030, 2020).  

A Rio-92, denominada Declaração do Rio sobre Meio Ambiente, foi uma conferência que reuniu 

mais de 100 chefes de Estado na cidade do Rio de Janeiro e discutiu como garantir às gerações futuras o 

direito ao desenvolvimento. Nessa conferência, os países concordaram com a promoção do 

desenvolvimento sustentável, com foco nos seres humanos e na proteção do meio ambiente como 

partes fundamentais desse processo. E adotaram a Agenda 21, a primeira carta de intenções para 

promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI (Miranda, 2014; 

Agenda 2030, 2020). 

Ainda na Rio-92 ficou previsto a ocorrência de uma nova reunião internacional para debater a 

redução da emissão de gases responsáveis pelo aumento da temperatura do planeta. Essa reunião 

aconteceu em 1997 e ficou conhecida como Protocolo de Kyoto, que previa redução nas emissões de 

gases causadores do efeito estufa. Entretanto, houve relutância de aderência de países como Japão e 

Rússia (Miranda, 2014; Agenda 2030, 2020). 

Já a Cúpula do Milênio do ano 2000, foi responsável pela concretização dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), pois emergiram de uma série de cúpulas multilaterais realizadas 

durante a década 1990 sobre o desenvolvimento humano. O processo de construção dos ODM contou 

com especialistas renomados e esteve focado, principalmente, na redução da extrema pobreza (Agenda 

2030, 2020). 

A conferência Rio+10 em 2002 verificou que a pobreza e a degradação ambiental aumentaram. 

Também ficou estabelecido que não seria preciso determinar uma nova Agenda, visto que os objetivos 

da Agenda 21 ainda não tinham sido atingidos, então se elegeu foco na implementação da agenda de 

desenvolvimento sustentável, reiteração dos objetivos ambientais e sociais da Agenda 21 e dos ODM e 

também dos Objetivos de Desenvolvimento Mundiais – ODMs, contribuição para o ODM sete, que 

visava sustentabilidade ambiental (Miranda, 2014; Agenda 2030, 2020). 

Na Cúpula do Milênio do ano de 2010 foi reforçado o comprometimento com os ODMs, além 

dos mesmos terem sido renovados, foi solicitado ao secretário-geral para que ele fizesse recomendações 

para além de 2015, ano limite para atingir as metas dos ODMs (Agenda 2030, 2020). 

E por fim, a Rio+20 em 2012, cujo objetivo era avaliar o progresso obtido até então e as lacunas 

remanescentes na implementação dos resultados das cúpulas anteriores, abordando emergentes desafios. 

O foco das discussões da conferência foi a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável 

e da erradicação da pobreza e o arcabouço institucional para o desenvolvimento sustentável. Essa 
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conferência guiou as ações da comunidade internacional nos três anos seguintes e deu início ao processo 

de consulta global para a construção de um conjunto de objetivos universais de desenvolvimento 

sustentável para além de 2015 (Miranda, 2014; Agenda 2030, 2020). 

Em setembro de 2015, representantes de 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova 

York, na qual os representantes elaboraram um plano de ação para as pessoas, o planeta e a 

prosperidade, com a intenção de fortalecer a paz mundial, denominado Agenda 2030. Essa agenda 

contém 17 ODS e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos 

limites da terra (Agenda 2030, 2020).  

Na Figura 3.1 ilustra-se a evolução cronológica das conferências mencionadas. 

 

Figura 3.1. Ilustração dos principais eventos na evolução do desenvolvimento sustentável. Fonte: 
Adaptado de Miranda (2014) e Agenda 2030 (2020). 

 
O DS foi ganhando força aos longe destes anos e a Agenda 2030 fortaleceu a disseminação dos 

desafios que precisam ser trabalhados. Ao longo desses anos também houve um amadurecimento do 

conceito de DS o que é abordado na próxima seção. 

 

REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

É imprescindível iniciar essa elucidação citando a Conferência Internacional de Estocolmo 

realizada em 1972, na qual o DS ainda recebia a denominação de ecodesenvolvimento. O autor 

responsável por iniciar a discussão sobre o tema foi Maurice Frederick Strong e a partir dessa 

contribuição, Ignacy Sachs formulou a denominação de desenvolvimento sustentável (Dias, 2006). 

Maurice Frederick Strong foi diretor executivo fundador do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente - PNUMA. Um visionário e pioneiro do desenvolvimento sustentável global. Teve um 

papel único e crítico na globalização do movimento ambiental, colocando o meio ambiente na agenda 

internacional e no centro do desenvolvimento (Massod, 2015).  

Também, conduziu os processos globais de governança ambiental e foi secretário-geral da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo (1972), na qual lançou o 

movimento mundial do meio ambiente, além de estar na frente em várias outras conferências, como 
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Cúpula da Terra do Rio de Janeiro que resultou os acordos: Convenção Quadro sobre Mudanças 

Climáticas, Convenção sobre Diversidade Biológica e Convenção de Combate à Desertificação. A 

Agenda 21 da Cúpula do Desenvolvimento Sustentável do Rio (1992), Rio + 20, entre tantas (Massod, 

2015). 

Ignacy Sachs, com tripla nacionalidade (polonês, brasileiro e francês) é um pesquisador 

importante para o desenvolvimento sustentável, referido como ecossocioeconomista por promover o 

desenvolvimento combinando crescimento econômico, aumento igualitário social e preservação 

ambiental. Trabalhou na organização da primeira conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento da 

ONU, na qual se criou o PNUMA em Estocolmo 1972. Foi conselheiro da conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 no Rio de Janeiro (Bresser-Perreira, 2013). 

Vale salientar que, a partir de uma proposta de Maurice F. Strong, Sachs reformulou o conceito 

de ecodesenvolvimento. Conceito que evoluiu para desenvolvimento sustentável. Assim, Ignacy Sachs, 

Maurice Strong e Marc Nerfin, redigiram a declaração final da Conferência das Nações Unidas de 

Estocolmo, conferindo proteção ao ambiente que se tornou um problema e um objetivo mundial 

(Bresser-Perreira, 2013). 

Ignacy Sachs, também considerado um intelectual sempre envolvido com projetos econômico, 

social e ambiental que fortaleçam os pobres, camponeses, ou que propõe solução para grandes 

problemas globais, por exemplo, efeito estufa. Preocupado em promover o desenvolvimento econômico 

de forma a diminuir a desigualdade e assegurar que seja sustentável para o ambiente. Portanto, ele 

valoriza ações de construção social voltadas para um futuro que proporcione trabalho digno e que 

respeita a humanidade. Para ele os três maiores desafios do mundo são o desenvolvimento econômico, a 

igualdade razoável e a sustentabilidade ecológica (Bresser-Perreira, 2013). Vale lembrar que, como 

mencionado nos capítulos anteriores, esses pensamentos são corroborados com a IS e com os negócios 

sociais. 

Foi Sachs (1993) que propôs as cinco dimensões de sustentabilidade sugerindo que ao planejar o 

desenvolvimento é necessário considerar simultaneamente essas dimensões de sustentabilidade, são elas:  

a) sustentabilidade social: aqui Sachs considerou que o desenvolvimento fosse estável e de 

maneira a reduzir substancialmente as desigualdades sociais, na qual houvesse uma 

distribuição de rendas e bens com maior equidade, para atender a todas as necessidades do 

ser humano; 

b) sustentabilidade econômica: se refere a uma economia com gestão efetiva dos recursos e com 

um fluxo regular dos investimentos públicos e privados; 

c) sustentabilidade ecológica: refere-se ao uso das potencialidades dos ecossistemas, mas que 

haja uma mínima degradação possível, permitindo o tempo de regeneração da natureza; 



INOVAÇÃO SOCIAL, NEGÓCIOS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

/ 47 / 

d) sustentabilidade espacial: tem como perspectiva o uso equilibrado do espaço, uma nova 

configuração geográfica rural e urbana, ou seja, busca uma relação de equilíbrio entre a cidade 

e o campo; 

e) sustentabilidade cultural: promover o ecodesenvolvimento, oferecendo soluções que 

respeitem as particularidades da cultura de cada local. 

A partir dessas discussões e colocações, diversos pontos de vista surgiram. Barbier (1987) 

trabalha com a ideia de que desenvolvimento sustentável tem como objetivo reduzir pobreza absoluta do 

mundo com intuito de providenciar meios de vida seguros e permanentes que minimizem a exaustão de 

recursos, degradação ambiental, disrupção da cultura e a instabilidade social. 

Ainda no ano de 1987, Goodland e Ledec (1987) definem DS como um padrão de 

transformações econômicas e sociais, otimizando benefícios disponíveis no presente, sem destruir o 

potencial para o futuro. Alcançando um nível de bem-estar econômico razoável e equitativamente 

distribuído. Implica ainda em usar recursos renováveis de maneira a não os degradar ou eliminá-los ou 

diminuir sua utilidade para as gerações futuras. Nesta mesma direção, Axelsson et al. (2011) trata o 

desenvolvimento sustentável como um processo social coletivo que envolve vários interessados com 

diferentes competências.  

Olawumi et al. (2018) adotaram o conceito de DS em seu trabalho de revisão como sendo de 

âmbito multidimensional e integrado. Afirmaram que o conceito de DS tem os princípios da 

sustentabilidade propostos por Dovers e Handmer (1992).  

Esses princípios se referem à moral da equidade intergeracional, que está alinhado com a 

definição de DS proposta no Relatório de Brundtland. Esses princípios morais da equidade intergeracional 

fundamentam-se, principalmente à visão sistêmica, ecologia e teoria do risco, ou seja, uma visão 

sistêmica que se baseia na constatação de que os desafios não poderiam ser superados puramente 

aumentando esforços de especialização e reducionismo. Isso justifica a abrangência do DS (social, 

econômico, ambiental), acrescido de que o problema nunca está em um lugar só (Dovers; Handmer, 

1992). 

Finalmente, o conceito mais referenciado de desenvolvimento sustentável é o apresentado pelo 

comitê da World Commission on Environment and Development: 

Desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Ele contém em si dois conceitos-
chave: o conceito de 'necessidades', em particular as necessidades essenciais dos pobres do 
mundo, a que deve ser dada prioridade absoluta, e a ideia de limitações impostas pelo estado da 
tecnologia e da organização social na capacidade do ambiente para satisfazer as necessidades 
presentes e futuras (WCED, 1987, p. 43). 

Pelo próprio conceito de 1987 se nota que uma grande proporção da população mundial vivia na 

pobreza e que havia graves disparidades nos padrões de uso dos recursos entre países ricos e pobres e, 
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também, que os ecossistemas globais já estavam sofrendo exploração abusiva. Por estas razões, fica clara 

a necessidade de um consenso internacional para reorientar a atividade econômica, a fim de privilegiar as 

necessidades urgentes dos pobres de desenvolvimento e para evitar danos irreversíveis ao meio ambiente 

global (Meadowcroft, 2000). 

Após a apresentação do conceito de DS pelo Relatório de Brundtland houve uma rápida aderência 

dos governos nacionais, bem como, por um conjunto de organizações internacionais. No entanto, como 

era de se esperar, uma ideia que foi formulada deliberadamente para funcionar como uma nova norma 

para a conduta global, o DS, tem tido uma variedade de críticas. Por exemplo, muitos ambientalistas 

criticaram seu antropocentrismo, lamentando o fato de que ele descaradamente, leva à promoção do 

bem-estar humano como valor central. Argumentam que, em vez de se preocupar com a manutenção do 

desenvolvimento, deve-se estar mais preocupado com a manutenção do meio ambiente natural 

(Meadowcroft, 2000).  

Lélé (1991) já reforçava a necessidade de amadurecimento do tema, dizendo que, nos últimos 

anos da década de 80, o termo composto “desenvolvimento sustentável” se tornou um slogan muito 

usado por diversas organizações governamentais e não governamentais para representar o novo 

paradigma do desenvolvimento. Nesse contexto, o autor indica que o DS na sua forma abrangente é 

capaz de conceder força política, mas apresenta uma interpretação incompleta dos problemas de 

pobreza, degradação ambiental e confusão sobre o papel do desenvolvimento econômico. Devido à falta 

de consistência e fraquezas significativas que leva a inadequações e contradições na formulação de 

políticas. 

Outra crítica ao DS diz que ele é uma tentativa grosseira de manter a hegemonia econômica entre 

os países, estabelecendo medidas de utilização de recursos, além de ser associado às ambiguidades. Já 

dentro das ciências sociais, o foco voltou-se para argumentos relacionados à definição, identificando 

inconsistências lógicas da ideia. Considerando o termo tão vazio que poderia ser invocado para justificar 

qualquer política (Meadowcroft, 2000). 

Para contra argumentar, deve-se ressaltar que o DS não foi formulado como uma construção 

lógica ou uma máxima operacional, mas sim como uma meta-objetivo político potencialmente 

unificador, com um núcleo normativo sugestivo (Meadowcroft, 2000). 

Segundo Hopwood et al. (2005) mapeou diferentes abordagens para o desenvolvimento 

sustentável que são encontradas na literatura e constatou que todas essas abordagens continuam 

atendendo as perspectivas ambientais e socioeconômicas, mas que cada uma busca resolver problemas 

de sustentabilidade centrados em objetivos diferentes, havendo uma predominância das abordagens mais 

ambientais e socioeconômicos, ou ambos, e com diferentes perspectivas. 
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Apesar das críticas, tem ocorrido uma grande proliferação das definições de DS, e os termos 

“sustentável” e “sustentabilidade” vieram a ser atribuídos juntamente com uma enorme quantidade de 

expressões. Ainda que haja uma grande proliferação do conceito, houve uma pequena evolução quanto 

ao entendimento dominante do DS, tornando-se comum tratá-lo como uma avaliação conjunta dos 

fatores econômicos, sociais e ambientais (Meadowcroft, 2007).  

Apresentada a contextualização, evolução e conceituação, a próxima seção abordará as 

discussões de temas atuais em que o DS está centrado. 

 

AGENDA 2030 E OS ODS - OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O conceito de DS não estabelece limites fixos, eles dependem da tecnologia, da organização 

social sobre os recursos ambientais e da capacidade que a terra tem de absorver os impactos causados 

pelos humanos. Nesse contexto, a preocupação se torna cada vez mais explicita e passa a despertar o 

interesse de todos, pelo qual a ONU cria a Agenda 2030 (ONU, 1987). 

Isso posto, a Agenda 2030 é um conjunto de diretrizes, criada em setembro de 2015 e contém 17 

objetivos que visam o desenvolvimento sustentável, podendo ser considerada como um ultimado para a 

sobrevivência do planeta. Os países signatários da ONU somam 193, os quais se responsabilizaram a 

cumprir estes objetivos e as suas 169 metas com os 241 indicadores (Agenda 2030, 2020).  

As metas contribuem para encontrar soluções para os desafios globais de consumo, produção, 

crescimento econômico e social. Portanto, os ODS representam uma agenda global atual, com a 

finalidade de aprimorar a qualidade de vida das pessoas em qualquer lugar do planeta até 2030. Constitui 

um plano de ação para as pessoas e para o planeta, visando à prosperidade, à paz e à erradicação da 

pobreza, conquistando assim a equidade social sem que ninguém fique para traz (UNESCO, 2017; 

Agenda 2030, 2020).  

Os documentos formatados nas conferências anteriores, Cúpula do Milênio de 2000 e Cúpula 

Rio + 20 de 2012, mais a continuação da Agenda 21 da Cúpula da Terra de 1992 resultaram nos ODS. 

Portanto, sua criação foi oriunda das pesquisas em 88 países com debates intergovernamentais e 

participação da sociedade civil, finalizando com um acordo dos 17 ODS e suas metas, sendo um manual 

abrangente e visionário com cinco áreas táticas para a humanidade: pessoas, planeta, prosperidade, paz e 

parcerias (Sachs, 2017).  

Os ODS e as metas da Agenda 2030 foram elaborados de maneira a proporcionar fácil 

entendimento, de modo que todos os países possam adotar de acordo com suas prioridades e 

capacidades. Além disso, tem como objetivo promover uma parceria global a fim de orientar escolhas 

necessárias para melhorar a vida das pessoas no presente e no futuro.  
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A seguir uma breve descrição de cada ODS (UNESCO, 2017), os quais estão alinhados com 

problemáticas atuais e globais. Na Figura 3.2 ilustram-se os ODS.  

1.  Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas formas e lugares. 

2. Fome zero: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável.  

3. Boa saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades. 

4. Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

5. Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas. 

6. Água limpa e saneamento: assegurar disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos. 

7. Energia acessível e limpa: assegurar acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todos. 

8. Emprego digno e crescimento econômico: promover crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos.  

9. Indústria, inovação e infraestrutura: construir infraestruturas resilientes8, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 

10.  Redução das desigualdades: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, 

11. Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

12. Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentável,  

13. Combate às alterações climáticas: tomar medidas urgentes para combater a mudança 

climática e seus impactos. 

14. Vida debaixo d’água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 

recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

15. Vida sobre a terra: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

                                                             
8 Que possui resiliência, capacidade de voltar à sua forma original, depois de ser alvo de deformação ou choque; flexível 
(https://www.dicio.com.br).  
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16. Paz, justiça e instituições fortes: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

17. Parcerias em prol das metas: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 

parceria global para o desenvolvimento sustentável. 

 
Figura 3.2. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Fonte: www.agenda2030.com.br. 

 

Considerando os 17 ODS é necessário que políticas inovadoras se comprometam com o DS, 

principalmente focadas no princípio de que todos devam ter acesso aos requisitos básicos para uma vida 

idônea. Portanto, o compromisso com a Agenda 2030 é uma oportunidade para o estado, setor privado, 

sociedade e sistema de cooperação internacional (Agosto et al., 2018). Pedrajas (2017) corrobora dizendo 

que esta não é uma simples agenda, é uma agenda global e que está focada nas pessoas e no planeta.  

É possível observar que os ODS foram meticulosamente elaborados, de forma abrangente que 

contempla todos os grandes problemas que a sociedade, os humanos e de forma global, o planeta 

enfrentam. Esses problemas estão na linha de frente tanto na IS como nos negócios sociais, ambos com 

o propósito de os combaterem, em busca de uma vida na terra, atual e futura com qualidade. As suas 

relações com o DS serão abordadas nesta próxima seção. 

 

INOVAÇÃO SOCIAL E NEGÓCIOS SOCIAIS SOB A ÓPTICA DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

O conceito de IS apresenta uma diversidade de descrições, conforme descrito no Capítulo 1. 

Para relembrar, a IS é uma criação, renovação ou transformação das relações sociais para resolver uma 

crise, produzindo uma adaptação do sistema (Castro-Arce; Vanclay, 2020). A IS refere-se à maneira que 

os indivíduos, grupos e comunidades se mobilizam para enfrentar os problemas, possuindo fortes 
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conotações acerca de esforços sociais e institucionais para implementar os caminhos sustentáveis 

(Jaeger-Erben et al., 2015). 

Por consequência, a IS aliada ao desenvolvimento sustentável pode ajudar a superar o 

desencontro entre crescimento econômico e bem-estar social (Correia et al., 2018). Segundo Figueiredo, 

Prim e Dandolini (2018) as características da IS e o conceito de DS possuem relação direta, atuando nos 

17 ODS da Agenda 2030, mesclando-se de forma integrada e indivisível com as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável, ou melhor, com as cinco referidas por Sachs (1993), econômica, social, 

ecológica, cultural e espacial.  

Desta maneira, torna-se um compromisso global sem precedentes a fim de erradicar a pobreza, 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, garantir a sustentabilidade ambiental, fornecer de forma 

inclusiva e equitativa oportunidades de educação de qualidade para todos, construindo parcerias 

sustentáveis e assim por diante (Mititelu et al., 2016), alinhando-se com as características da IS. Isto 

posto, as ações e as políticas que estão voltadas ao desenvolvimento sustentável podem ser 

potencializadas a partir da instrumentação de inovações sociais (Mehmood; Parra, 2013). 

Essas ações e políticas, também podem ser alcançadas a partir dos negócios sociais, que não são 

totalmente gratuitos, bem como, não visam ao lucro, mas tem como foco sua sustentabilidade monetária 

para poder cobrir seus custos operacionais, como já foi exposto no capítulo de negócios sociais. 

Portanto, um negócio social é bem parecido com os tradicionais, mas sua caracterização como social, 

não é pelo fato da sustentabilidade monetária e sim, por sua principal meta que é melhorar a qualidade 

de vida de pessoas ou da sociedade resolvendo os problemas que as afligem (Yunus et al., 2010). 

Ainda, em relação aos negócios sociais, podem ser citados inúmeros exemplos de organizações 

que ofertam produtos ou serviços, ao mesmo tempo em que se preocupam com o impacto social 

positivo. Acrescido de que é um empreendimento que tem sua essência focada no desafio de suprir com 

efetividade as lacunas e resolver problemas ambientais e sociais, as quais se alinham com as premissas do 

desenvolvimento sustentável (Yunus, 2010; Santiago, 2018).  

O sistema econômico vigente ocasionava desafios de ordem social e ambiental que eram 

ignorados e subestimados pela sociedade, no entanto, passaram a ocupar cada vez mais espaço nas 

discussões e atuações de empresas, sociedade civil e governo. O aumento das desigualdades sociais e o 

desgaste dos recursos naturais provocaram consequências que foram responsáveis pela abrangência das 

discussões em torno da responsabilidade socioambiental das empresas e o desenvolvimento sustentável 

(Santiago, 2018). 

Para exemplificar, um estudo sobre ecossistemas de IS nas cidades, concebidas como locais de 

mudanças de padrões de desenvolvimento e na criação de soluções de problemas públicos. Afirma que a 
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noção de ecossistemas de IS está além da ideia de estrutura e de sistemas e pode criar práticas que unem 

os aspectos socioeconômicos e socioculturais (Andion et al., 2020). 

Outro exemplo ilustrativo, mas sobre negócios sociais, aborda a economia colaborativa, como 

cooperativas, negócios sociais e iniciativas informais que se preocupam com a sustentabilidade. Para o 

desenvolvimento dessas iniciativas de base, é importante entender melhor os modelos organizacionais 

que lhes permitem manter uma forte missão social, apesar das pressões. Assim sendo, o estudo explorou 

como a economia colaborativa e as várias estratégias institucionais podem fortalecer o reconhecimento e 

apoio às iniciativas de base Sustentável e, concluíram que ao entender esses processos facilita as 

transformações sociais direcionadas à resolução dos problemas (Lambert et al., 2019). 

Desta maneira, as realizações, tanto das inovações sociais como dos negócios sociais tendem, em 

seus contextos peculiares a contribuírem para a implementação do DS. Pois, cada um dos dezessete 

objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 aborda um grande problema, seja 

relacionando aos cincos pilares ou tratando especificamente apenas um, de âmbito global ou local. O 

fato é que há um ponto importante e comum, todos estão se empenhando para que o planeta não se 

finde e que todas as formas de vida existente permaneçam se renovando naturalmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao descrever o conceito de DS é possível identificar sua abrangência e suas relações. É um 

conceito que está sendo muito estudado, juntamente à Agenda 2030 e os seus 17 ODS, na qual todos 

estão mundialmente envolvidos. Este programa de diretrizes, muito bem elaborado, está sendo 

considerado o ultimato da sobrevivência do planeta. 

Por sua abrangência, pode ser associado à IS, quando isso ocorre a resolução dos problemas 

sociais adquire uma dimensão não apenas social, mas inclui a econômica, ambiental, espacial e cultural e 

se integram, havendo um fortalecimento mútuo. Bem como, pode se aliar aos negócios sociais e, da 

mesma forma, adquire uma visão mais ampliada para lidar com os problemas.  

As contribuições deste artigo consistem na apresentação da história, conceitos e tendências do 

desenvolvimento sustentável, além de demonstrar suas relações com negócios sociais e inovação social. 

Todavia, o artigo ainda possibilita que seja evidenciado os entraves conceituais do conceito de DS e suas 

dificuldades de implementação. No entanto, pode-se dizer que os três conceitos, IS, NS e DS se apoiam 

nos mesmos fundamentos. 

Ao mesmo tempo em que a complexidade e abrangência do tema torna-se uma limitação para 

presente pesquisa, ela pode ser um amplo caminho para aprofundamentos em trabalhos futuros, já que o 

desenvolvimento sustentável pode ser aplicado em qualquer campo. As tendências citadas possibilitam 
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diversos pontos de vista. Para pesquisas futuras as relações do DS com os negócios sociais e IS carecem 

de publicações empíricas. 
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“Rir muito e sempre, ganhar o respeito das pessoas inteligentes e o afeto das crianças, 
receber a consideração dos críticos honestos e resistir à traição dos falsos amigos, apreciar a 
beleza, descobrir o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja através de 
uma criança saudável, um pedaço de jardim ou uma condição social mais justa. Saber que ao 
menos alguém respirou mais fácil porque você existiu. Isso é ter sucedido”. Ralph Waldo 
Emerson 

 
INTRODUÇÃO 

Diz-se que a vida ocorre em ciclos, em um fluxo constante de idas e vindas, o que 

proporciona visões e necessidades diferentes a cada momento. Algo que se tornou mais presente com 

a interconectividade mundial, na qual as pessoas estão mais a par, em poucos instantes, do que ocorre 

em outras partes do planeta. 

Nessa dinâmica, alguns setores se mostram mais susceptíveis às novas exigências, como é o 

caso do turismo. Isto ocorre principalmente pelo fato de o turismo se localizar preponderantemente 

no setor de serviço. Este setor se caracteriza pela sua natureza intangível, de difícil avaliação de suas 

qualidades e cujas práticas de sucesso são facilmente copiadas pelos inúmeros concorrentes. 

Por isso, a grande necessidade de buscar a inovação no turismo é uma forma de procurar 

responder à grande competitividade e levar um diferencial para seus clientes. Assim, existem 

diferentes modelos de pensamento que podem ajudar a desenvolver esta atividade, como é o caso do 

design de experiência1. 

Tussyadiah (2014) considera que esse campo de estudo pode ajudar em qualquer setor de 

serviços a: a) adicionar valor ao serviço, elemento crítico para a competitividade, b) inovar de forma 

centrada no ser humano, reforçando a necessidade de criar um ambiente colaborativo, e c) cria serviço 

                                                             
1 Design de Experiência é um conjunto de métodos que visa entender o comportamento do usuário no decorrer de sua 
jornada de consumo. Completando, é uma prática de design de produtos, serviços, processos, eventos e ambientes com 
foco na qualidade das experiências do usuário; uma deliberada e cuidadosa criação de uma experiência total para os 
clientes (Shedroff, 2001). 
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centrado na experiência, ou seja, nos momentos de engajamento (pontos de contato entre cliente e 

fornecedor do serviço). 

Essas novas exigências também ocasionam críticas às formas tradicionais de se trabalhar com 

o turismo. E, às vezes, até manifestações em contrário aparecem, como é o caso do movimento 

antiturismo. Este se refere às reivindicações contra o turismo e turistas, vistos como os principais 

causadores de distúrbios em destinos turísticos.  

Exemplos desses problemas são: o excesso de fluxo de pessoas em determinado período do 

ano, o aumento de preços de produtos e serviços nas localidades, problemas de teor ambiental (lixo e 

barulho, por exemplo), desrespeito com a população local, entre outros (Beal et al., 2019; Gürsoy, 

2019; Hughes, 2018; Martín et al., 2018). Nesse sentido, ações de inovação social (IS) podem ajudar a 

diminuir o seu impacto negativo, como será apresentado por meio dos estudos. 

Como ponto em comum das reivindicações está a necessidade de rever a forma como os seres 

humanos se relacionam. O que requer passar de um ponto de vista mais autocentrado e 

mercadológico para um ponto de vista mais coletivo e humano. 

Uma dessas possibilidades é trabalhar o setor para adquirir características que se aproximam 

de um turismo memorável, ou seja, experiências lembradas de forma positiva. No estudo de Kim et al. 

(2012) tais características foram as seguintes: a) hedonismo, b) novidade, c) cultura local, d) 

revigoramento, e) significância, f) envolvimento e g) conhecimento. 

Também existem alternativas que procuram dar mais ênfase às riquezas do destino visitado 

(como seus atrativos naturais, culturais, os moradores locais e sua qualidade de vida) em quem 

consome o turismo. Duas dessas possibilidades são o ecoturismo e o turismo de base comunitária, 

ambos baseados na ideia de sustentabilidade. 

O ecoturismo é mais que visitar lugares naturais exuberantes. É assumir uma visão de mundo 

de respeito com os espaços visitados e com os seres que se relacionam (humanos, animais, plantas). E 

o Turismo de Base Comunitária (TBC) é uma proposta de ouvir e ajudar a dar mais voz às 

comunidades que trabalham com o turismo, para que assumam as tomadas de decisões e ações 

coletivas em prol de uma preservação de suas características e escolha de direcionamentos.  

Essas características mostram a busca de experiências de viagens que envolvam mais a 

comunidade local, em um relacionamento mais próximo e autêntico com a cultura local. Assim, 

acabam surgindo oportunidades para tomada de ações que não apenas visam ao lucro, mas que 

estejam direcionadas para ajudar ou solucionar problemas locais ou regionais que não foram atendidas 

pelo poder público. 
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Dessa maneira, este texto tem como proposta fazer um levantamento de casos na literatura 

que trazem estudos e/ou experiências sobre novas formas de atuação do mercado turístico, uma que 

aborde perspectivas da inovação no turismo, mas em uma vertente de IS. 

Para tanto, realizou-se uma busca sistemática na base de dados Scopus, no dia 29 de agosto de 

2019, com a seguinte equação booleana: “tourism” and “social innovation”. Com intuito de buscar 

conteúdos que explorassem de forma integrada essa relação, utilizou-se apenas a busca nos títulos dos 

textos. Isso porque se partiu do princípio de que o título é a parte que trata diretamente do conteúdo 

do texto.  

A busca trouxe sete documentos, e após a leitura de seus resumos dois foram excluídos por 

não se alinharem com o tema. Assim, metodologicamente, esta revisão qualitativa tem caráter 

exploratório-descritivo, e seus resultados são apresentados após uma breve revisão narrativa sobre 

turismo, seus impactos e inovação social. 

 

TURISMO 

Estudiosos buscam entender e esclarecer a natureza do turismo. Dentre eles, o renomado 

pesquisador brasileiro Beni (1998, p. 37) o definiu de uma forma ampla, como: 

elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, como e a que preço. 
Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização pessoal e social, de natureza 
motivacional, econômica, cultural, ecológica e científica. Que ditam a escolha dos destinos, a 
permanência, os meios de transportes e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si 
para a fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos, desejos, de 
imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico-humanístico, profissional, e de 
expansão de negócios.  

Barreto (2014) analisou vários conceitos dados ao turismo desde o ano de 1929 pela escola de 

Berlim até o desenvolvido pela Organização Mundial do Turismo, e percebeu alguns elementos 

centrais. Dentre eles, o tempo de permanência temporário fora da residência habitual, o caráter não 

lucrativo da viagem, e a busca pelo prazer. A autora relata ainda que seria importante acrescentar o 

sistema turístico (a série de serviços para atendimento direto ou indireto à atividade) e as práticas e 

relações sociais aí estabelecidas. 

Tais perspectivas costumam apresentar mais o ponto de vista de quem realiza o turismo, uma 

vez que fala do processo de decisão, que envolve questões psicológicas, sociais, econômicas, dentre 

outras. Assim, cada autor prefere adotar uma linha de pensamento que considera melhor para suas 

pesquisas, mas para tentar simplificar o objeto de estudo “turismo” é possível recorrer à definição de 

Gastal e Moesch (2007), que o entendem como “um campo de práticas histórico-sociais que 

pressupõe o deslocamento de sujeitos em tempos e espaços diferentes daqueles dos seus cotidianos”.  
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Independente de qual ponto de vista para a definição do turismo, Figueredo et al. (2018) 

relatam que este setor está muito relacionado à experiência do turista, o que acaba impelindo seus 

gestores a buscarem uma compreensão maior daquilo que os turistas desejam experimentar. 

E tal anseio impulsiona a força que este setor desencadeia no mundo. Por exemplo, em 2018 a 

World Travel and Tourism Council (WTTC, 2019) informou que o setor de turismo foi o segundo que 

teve maior crescimento (de 3,9%), sendo superado apenas pelo setor manufatureiro, que cresceu mais 

de quatro por cento (+4%). Isso mostra que o turismo cresceu mais que outros setores significativos, 

como Cuidados de Saúde (+3,1%), Tecnologias da Informação (+1,7%) e Serviços Financeiros 

(+1,7%). 

Essa informação, somada ao fato de o turismo estar inserido no setor de serviços (dinâmico, 

mutável, facilmente copiado e com competitividade elevada), exige constantes replanejamentos 

estratégicos de suas ações para criar modelos de negócio mais capazes para enfrentar as exigências 

atuais (De Souza, 2018). 

Nesse sentido, fala-se muito de pensar os destinos turísticos sob um conceito de cidade 

inteligente. Este que tem como propósito criar um local com capacidade de aprendizagem contínua, 

atingindo um equilíbrio econômico, social, ambiental e de bem-estar para todos, inclusive seus 

moradores (Fernández-Macho, 2009).  

O pesquisador Ruiz-Ballesteros (2017) enfatiza que o turismo pode ajudar a construir uma 

comunidade, mas é preciso balançar o foco das ações entre oferta e demanda, entre moradores e 

turistas, para evitar que os impactos negativos do setor turístico recaiam sobre o destino turístico e 

deixem o saldo negativo nas mãos dos próprios moradores. 

A segunda parte, o autor declara a importância do equilíbrio entre oferta e demanda, 

contrariando o que tradicionalmente é visto: foco na demanda (apenas nos turistas, não na localidade). 

 

IMPACTOS DO TURISMO 

A força dos números que envolvem o turismo leva à reflexão sobre como esse setor em 

específico tem impactado as condições de vários espaços e vidas pelo mundo. Por um viés mais 

positivo, encontram-se justificativas para o seu incentivo, uma vez que o turismo consegue gerar 

emprego, trabalho e renda (Fernandes, 2011) e, assim, desenvolver o local onde se instala. Mas 

também são encontrados exemplos negativos de sua intervenção, como degradação do meio ambiente 

pelo fluxo indiscriminado de turistas, desvalorização da cultura local pelo próprio residente para 

atender demandas dos turistas, aumento dos preços dos destinos turísticos, e segregação entre os 

investidores locais e visitantes (Gómez et al., 2015).  
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Outras críticas, feitas por Nascimento e Soares (2006), estão relacionadas ao próprio 

argumento positivo do turismo angariar emprego e renda, sendo que em muitos casos, o que acaba 

acontecendo é uma oferta de forma mais significativa do trabalho informal e não protegido, e ainda, 

de forma sazonal. 

Esse tipo de pensamento que foca o turismo pela sua capacidade de gerar renda e, 

consequentemente, na necessidade de aumentar o fluxo de viagens e viajantes pelo mundo, sem 

pensar nos efeitos colaterais que tal atividade poderia acarretar para as localidades visitadas, fez surgir 

um tipo denominado “turismo de massa” (Butler, 1990). Experiência estudada por Urry (2001) no 

contexto dos balneários da Grã-Bretanha na primeira metade do século XIX mostrou que o 

crescimento do setor manufatureiro fez aumentar suas cidades de forma exponencial, bem como, o 

fluxo de pessoas a passeio por suas praias. O que desencadeou uma série de efeitos negativos. 

Efeitos parecidos foram identificados por Severino, Schwegler e Silva (2006) na praia da 

Daniela em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, que apresentou um sentimento misto de 

favorecimento e desvantagem pela atividade turística. O exemplo é o impacto favorável sobre 

emprego e renda, ao mesmo tempo em que há aumento de preços dos produtos e serviços. Fato que 

possibilita o contato com pessoas e culturas diferentes juntamente com o encontro de turistas mal-

educados, ou ainda, a melhoria do marketing da praia e com isso a elevação considerável do fluxo de 

pessoas no local. 

Tais condições, assim como a elevação da competitividade entre os destinos e entre os 

equipamentos turísticos, fizeram eclodir a necessidade de criar novas formas de apresentação e 

prestação de serviços. Isso gera a necessidade de buscar e utilizar a inovação como diferencial para 

garantir a vantagem competitiva, ainda mais em um setor de serviços intensivo em conhecimento 

como o turismo (Alvarez-Gonzalez; Gonzalez-Morales, 2014). 

 
INOVAÇÃO SOCIAL 

A IS foi abordada no primeiro capítulo, onde foi afirmado que as ações com propósito sociais 

têm grande poder de transformar e melhorar a qualidade de vida das pessoas (Bignetti, 2011). Neste 

capítulo, o que será apresentado é um avanço no estudo anterior, a fim de mostrar a sua relação com 

o turismo. Portanto, para trabalhar esta relação é necessário acrescentar algumas informações aos 

conceitos iniciais.  

Atualmente apenas inovar não está sendo suficiente em uma economia baseada no 

conhecimento (Lastres; Albagli, 1999), ao menos não em certos destinos e comunidades turísticas ou 

com potencial turístico. Em alguns contextos, essa inovação necessita de um enfoque mais social e 

sustentável, para dar conta das especificidades de determinadas realidades. O grande desafio desse 
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novo enfoque é o reconhecimento da necessidade de transformação econômica e social, para atingir 

um desenvolvimento social igualitário e sustentável (Correa et al., 2016). 

Portanto, a IS visa o desenvolvimento e implantação de novas ideias, produtos, serviços e 

processos. Contudo, de acordo com o Bureau of European Policy Advisers (Bepa, 2011) tal ação é 

destinada a atender às necessidades sociais negligenciadas pelo Estado, como as encontradas na área 

do trabalho, segurança, saúde, educação, entre tantas. Acrescenta-se também as lacunas apresentadas 

pelo mercado, principalmente em relação à geração de novas relações sociais ou colaborações. 

Tais informações mostram que a IS não é unicamente uma oportunidade ao desenvolvimento 

de soluções inovadoras, mas também para a obtenção de arranjos sociais diferenciais, novas formas de 

invenções sociais, e formas de governança comunitária e/ou poder coletivo alternativo (Toivonen,  

2016).  

Além disso, nessa concepção, alguns elementos da IS são reforçados, como: o envolvimento 

de uma pluralidade de atores, a busca da melhoria da qualidade de vida (Moulaert et al., 2013), o 

desejo de um modelo democrático e participativo de governabilidade e a formação de capital social2 

(Falk; Kilpatrick, 2000). 

Assim, como novo campo de conhecimento, a IS é capaz de originar diferentes abordagens. 

Castro-Spila et al. (2018) relatam que a inovação social é retratada como um novo modelo para 

resolver vulnerabilidades regionais e sociais, uma perspectiva que tem consequências para explorar a 

transição para um turismo sustentável. Isso requer trocar as formas tradicionais do turismo de massa 

por uma política local/regional, a fim de minimizar parte dos problemas socioeconômicos e focar a 

oferta de trabalho, a cultural local, a geração de renda e a preservação da natureza (Serva; Junqueira, 

2006). 

 

TURISMO E INOVAÇÃO SOCIAL 

Wearing e Neil (2001, p. 02) entendem um turismo mais alternativo como o 

oposto ao que é visto como negativo ou prejudicial no turismo convencional: caracteriza-se 
pela tentativa de minimizar o visível impacto ambiental e sociocultural negativo das pessoas 

em férias, promovendo abordagens radicalmente diferentes ao turismo convencional.  

                                                             
2 Para esclarecimento, uma vez que o termo irá parecer outras vezes neste texto, capital social possibilita o acesso 
privilegiado aos canais de informação (quem você conhece), que afeta os benefícios da informação (o que você sabe), 
dentro de redes de relacionamentos (Nahapiet; Ghoshal, 1998). E do ponto de vista de Putnam (2000), o capital social diz 
respeito ao valor agregado das redes sociais (ou seja, quem as pessoas conhecem), e as inclinações que surgem dessas redes 
para as pessoas fazerem coisas uns pelos outros (isto é, as normas de reciprocidade). Para Falk e Kilpatrick (2000), o 
capital social é definido como o produto de interações sociais com potencial de contribuir para o bem-estar social, cívico 
ou econômico de uma “comunidade-finalidade-comum”, expressão que o autor adota para substituir a noção tradicional 
de comunidade focada na localização. 
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Os mesmos autores, que fizeram tal abordagem para explicar o ponto de vista do ecoturismo, 

citam Dernoi (1988). Este último, por sua vez, também se refere ao turismo alternativo e acrescenta 

que a comunidade deve ser sua base. Ou seja, serviços de hospitalidade oferecidos por famílias das 

comunidades locais com objetivo principal de estabelecer intercâmbio entre hospedeiro e hóspede. 

Assim, algumas alternativas ao turismo de massa ou convencional são o ecoturismo e o 

turismo de base comunitária. Ambos se baseiam na ideia de sustentabilidade e podem ser 

reconhecidos como alguns dos expoentes de um turismo com enfoque na IS. Cada um com 

contribuições específicas. 

Ecoturismo, para Wearing e Neil (2001) vai além do turismo baseado na natureza. Direciona-

se para as experiências realçadas pela natureza, por exemplo, a observação de pássaros e camping. Aqui 

há a presença de quatro elementos fundamentais: a) a noção de deslocamento de um lugar a outro, b) 

a experiência baseada na natureza, restrita a áreas naturais relativamente protegidas, c) a indução da 

conservação, restrição de quantidade de pessoas, com mínimo de impacto possível e baseado na 

sustentabilidade e d) ter um papel educativo na apreciação, aprendizagem e interpretação da natureza. 

Por sua vez, o TBC desenvolve iniciativas no sentido bottom-up, expostas à dinâmica de 

reestruturação econômica caracterizada por ações socialmente coletivas. Assim, também se caracteriza 

por ser uma experiência de pequena escala, que busca preservar a originalidade do local, sua cultura, 

gastronomia, modo de vida e fornecer uma maior convivência entre hóspedes e anfitriões. Exemplos 

podem ser o plantio, a pesca, a participação em cerimônias locais, bem como a hospedagem na casa 

dos moradores da região. E como se trata de uma comunidade, o contexto pode estar relacionado a 

aldeias de índios, colônia de pescadores, famílias de agricultores rurais e centros comunitários 

localizados em favelas (Gómez et al., 2015). 

Para tanto, Gómez et al. (2015) elencam a cooperação entre os atores, tanto no nível micro (o 

ambiente interno da comunidade) quanto macro (relações entre os membros da comunidade e os 

demais stakeholders envolvidos com o turismo). E também identificaram em alguns estudos a presença 

da participação coletiva e da colaboração, de relações de poder e da presença do capital social.  

Estes são alguns casos que podem se relacionar a ideia de IS no turismo. E a atenção aqui foi 

fornecida, no sentido de expor a forma como a materialização dessas ideias se fez neste contexto. 

 

APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS 

Casos de Ecoturismo em Comunidades de Taiwan 

Com o objetivo de explorar o mecanismo de difusão e as fases de transição da criação para a 

cocriação de valor de inovação social, Tai e Yang (2016) estudaram dois casos de ecoturismo para 

comparar seu mecanismo de difusão de inovação social e seu processo de desenvolvimento. Um caso 
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trata de uma empresa social e sua comunidade no condado de Ilan ao norte de Taiwan, focado no 

modelo de eco-fazenda. O outro caso foi na comunidade de Harbor e seu conselho de 

desenvolvimento no Condado de Pintung, no sul de Taiwan, empenhada no ecoturismo e na proteção 

do meio ambiente.  

Baseados no paradigma de design de serviços3, os estudos contaram com observação 

participante e entrevistas nos locais. E os resultados apontaram que o crescimento da inovação social 

pode seguir duas perspectivas mistas: visão organizacional de escala ou visão organizacional de 

difusão, esta que é o foco do estudo. 

Para sustentar a IS por meio da estratégia da difusão é necessário o uso de duas visões: a) da 

inspiração para imitar (ou seja, a replicação), b) ou da inspiração para mudar (ou seja, a emulação) – 

considerada o nível mais aprofundado da inovação social.  

Nesse meio termo ainda é preciso levar em conta o processo de sair do ponto de criação da IS 

para alcançar o ponto de difusão da IS. E, para tanto, foi necessário passar por três fases.  

A primeira intitulada de Deepening (aprofundamento), diz respeito ao fornecimento de ferramentas 

e de plataforma para fornecer poder e estimular o engajamento do cidadão. Aqui é preciso realizar 

eventos para atingir tal objetivo, o que requer um empreendedorismo do tipo social por parte dos 

realizadores. 

Para tanto, dois fatores foram primordiais para o estabelecimento desta fase. O primeiro foi 

considerar a relevância da inovação social, primeiramente para o contexto de vida dos residentes e 

também para os inovadores sociais, garantindo assim um vínculo com um ambiente físico específico. 

O segundo elemento foi a confiança, que precisava ser conquistada entre inovadores sociais e 

moradores locais, e que servia de componente mediador das partes envolvidas em caso de conflito. 

Para adquiri-la foi preciso a presença do(s) inovador(es) sociais no local (convivência), tornando-os, 

dessa forma, conhecidos pelos participantes da empreitada.  

A segunda fase é Upscaling (escalada) e envolve a interação das partes interessadas, e conta com 

a colaboração de diferentes setores existentes para a construção de uma visão compartilhada. Para a 

concretização de tal aliança se faz necessário um empreendedorismo institucional.  

Já aqui foram encontrados três padrões para fazer a conexão com os setores existentes e 

recursos externos: a) a participação: envolvimento das partes interessadas a entrarem na proposta, b) a 

criação de redes: o engajamento entre pessoas físicas e jurídicas locais, c) a hierarquia: a organização 

das relações estabelecidas. Qual padrão será utilizado dependerá do tipo de IS almejada, dos recursos 

disponíveis e das redes externas existentes. 

                                                             
3 Design de serviços é a intersecção das pessoas, processos, tecnologia e coisas no dia-a-dia das operações de qualquer 
organização a serviço da criação de valor conforme definido por seus funcionários, stakeholders, clientes, usuários, 
reguladores, parceiros e concorrentes. Portanto, conecta as necessidades dos clientes com as da organização contribuindo 
para a eficácia de um serviço e melhoria das experiências, diferenciando dos concorrentes (Polaine et al., 2013). 
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Por fim, na fase Outreaching (divulgação) os inovadores sociais podem aumentar e difundir a 

viabilidade de solução para inspirar a replicação ou a emulação. Aqui os autores baseados na Teoria da 

Difusão da Inovação4 relatam que um fator de sucesso é iniciar a difusão das relações sociais, 

seguindo para a imitação inspirada.  

Algumas estratégias de difusão também podem ser concebidas nesta fase por meio de 

parcerias, políticas públicas e aquisição digital, por exemplo. No entanto, Tai e Yang (2016) afirmam 

que o ponto crucial para alcançar a difusão da IS é a inspiração para mudar (emulação).  

Neste estudo os principais atores envolvidos neste tipo de IS foram as pessoas que promovem 

a inovação (aqui chamados de inovadores sociais) e as comunidades estudadas que trabalham com o 

ecoturismo. Entretanto, o estudo não deixa claro como o turismo, no caso o ecoturismo, se relaciona 

com a inovação social. 

 

Estudo sobre Integração de Comunidades no Planejamento Turístico 

Malek e Costa (2014) realizaram um estudo de caso qualitativo e exploratório na cidade de 

Guimarães em Portugal, a qual participou de um programa de desenvolvimento para a European 

Capital of Culture (ECoC 2012). Usou-se uma análise de conteúdo de planos estratégicos, documentos 

políticos e relatórios de monitorização e avaliação do Conselho Europeu, além de entrevistas com 

membros da equipe da fundação da cidade e com delegados da ECoC 2012. Tudo isso para propor 

uma estrutura que fornecesse uma estratégia eficaz para implantação da participação da comunidade 

no planejamento do turismo como um fenômeno de inovação social. 

No caso, o tipo de turismo estudado foi o de base comunitária. E o tipo de inovação 

pretendida era o de participação da comunidade nas tomadas de decisão no planejamento do turismo 

para garantir atitudes locais positivas e melhorar a qualidade de vida dos moradores (Malek; Costa, 

2014).  

Essa tentativa de relação entre TBC e IS se deu por meio de uma comunicação bidirecional 

entre as partes envolvidas (comunidade local, membros do programa e do setor público). Tais 

comunicações ocorreram por meio de reuniões, oficinas e concursos públicos. Estes últimos no 

sentido de os moradores criarem ideias e proposições para, por exemplo, a paisagem, as mudanças 

necessárias e uma visão de futuro da cidade, além de conferências, workshops e projetos de trabalho 

comunitário no processo de planejamento (Malek; Costa, 2014).  

Contudo, os resultados do estudo apontaram que, exceto pelas nove reuniões desenvolvidas e 

focadas apenas nas áreas de programação cultural, não houve realmente oportunidade para os 

                                                             
4 é uma teoria que procura explicar como, por que e em que proporção novas ideias e tecnologias se disseminam (Tai; 
Yang, 2016). 
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cidadãos participarem na tomada de decisões e no desenvolvimento do programa inteiro (Malek; 

Costa, 2014).   

O plano estratégico visava trabalhar com as comunidades a fim de construir capital social por 

meio de diferentes programas (como o voluntariado), para aumentar a confiança e a capacidade de 

indivíduos e pequenos grupos para obter envolvimento nas atividades propostas. No entanto, a 

equipe de planejamento não forneceu tempo e recursos adequados aos voluntários e residentes locais, 

nem se esforçou para colaborar coletivamente com instituições locais. Além disso, alguns eventos 

culturais atraíram turistas de massa e, portanto, a comunidade local decidiu não participar para evitar 

multidões e possíveis problemas relacionados ao transporte.  

Tais ações acabaram desconfigurando a ideia de turismo de base comunitária, ou seja, aquele 

em que o nível local de desenvolvimento comunitário integrado permite um processo de 

desenvolvimento baseado no entendimento das necessidades, condições e dinâmicas locais e 

potenciais. O que inclui residentes locais e partes interessadas em um processo de planejamento 

colaborativo (Malek; Costa, 2014). 

E apesar da falha do ECoC 2012, o estudo desenvolveu um modelo de estratégia para 

implantação da participação da comunidade no planejamento do turismo como um fenômeno de 

inovação social. Modelo de governança que pode fornecer suporte ao pensamento lateral e criativo, e 

ajudar a resolver problemas e promover a geração de planos inovadores para o desenvolvimento de 

uma nova abordagem para o turismo integrado na comunidade por meio da inovação social. 

Tal modelo é constituído da combinação de três estratégias, sendo uma relacionada a 

pesquisas de opinião para levantar preocupações e prioridades do ambiente local e ajudar a alcançar 

decisões de valor.  

Outra envolve a participação direta de grupos comunitários, setor privado ou cidadãos 

individuais. Processo que trabalha com workshops, programa de voluntariado e concursos (como já 

descritos anteriormente). Com a oferta de treinamentos e educação, envolvimento das pessoas e 

conscientização, busca-se ideias inovadoras para o processo. 

A última estratégia é a concretização de Networks entre os setores público e privado. Trabalha 

a comunicação para angariar o compartilhamento de conhecimento, troca de informações e alcance 

do meio ambiente externo. Aqui as decisões seriam mais técnicas. 

E este modelo estaria baseado em uma estrutura de participação “de baixo para cima” (bottom-

up), em mecanismos de tomada de decisão coletiva, e na integração das comunidades no planejamento 

turístico por meio da inovação social. 

Com tais aprendizagens o estudo chegou a conclusão de que as forças motrizes para a 

colaboração e a inovação em domínios turísticos comunitários devem ser reconhecidas por meio da 
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compreensão de características específicas de cada destino de forma independente. O que envolve a 

capacidade de perceber as condições sob as quais a participação pode ser usada como um processo 

para cocriação e compartilhamento avançados de conhecimento (Malek; Costa, 2014). 

 

Laboratório de Turismo Sustentável 

Castro-Spila et al. (2018) desenvolveram, dentro do ambiente universitário, um modelo 

exploratório de Laboratório de Turismo Sustentável e Inovação Social (SISTOUR-LAB), tendo como 

pauta a aprendizagem baseada no trabalho e na pesquisa ágil. A primeira (aprendizagem baseada no 

trabalho) diz respeito a uma metodologia para gerar protótipos de inovação social no setor trabalhado.  

Já a pesquisa ágil trata de identificar os principais conceitos cujos resultados são condensados 

em um protótipo conceitual. Isso permite projetar uma sequência de protótipos com base em 

pesquisa acadêmica. No caso, para a construção do protótipo conceitual, os autores elegeram cinco 

campos analíticos para explorar: turismo sustentável, inovação social, concepção de laboratórios 

sociais, ambientes de aprendizagem e gerenciamento de transição. 

O modelo do SISTOUR-LAB pode ser visualizado na Figura 4.1. 

Nesta pesquisa os atores-chave identificados e envolvidos em entrevistas de profundidade, 

foram profissionais do campo da educação superior de turismo, do setor do turismo e do campo da 

inovação social. O intuito era de desenvolver um protótipo relacional das partes interessadas e 

levantar tipos e modalidades de relação que poderiam ser realizadas com agentes regionais. Depois, 

fez-se workshop com potenciais usuários do laboratório (como estudantes, profissionais do turismo e 

palestrantes), para testar a usabilidade e utilidade dos recursos propostos, seguindo quatro elementos 

chave: governança, aprendizagem, pesquisa e inovação (Castro-Spila et al., 2018). 

A governança de inovação é uma gestão de redes e de acordos com mecanismos de 

participação coletiva, e que envolve dois elementos: a) comunidades de oportunidade: mecanismo 

baseado em capitalização da estratégia de inovação, na interação entre estudantes e organizações 

inovadoras no setor do turismo, a partir da criação de protótipos de conceitos que expandem a 

inovação do turismo. Usa como processo o mapeamento de oportunidades de inovação social, b) 

comunidades abertas de inovação social: mecanismo de inovação aberta para melhorar a 

conectividade social das inovações do turismo. Aqui o SISTOUR-LAB protocoliza uma metodologia 

para produzir protótipos relacionais, ou seja, protótipos que projetam novas plataformas (produtos, 

metodologias ou serviços) que vinculam as inovações do turismo com grupos vulneráveis. 
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Figura 4.1. Dinâmica e Estrutura do SISTOUR-LAB. Fonte: Castro-Spila et al. (2018, p.284, 
tradução livre). 

 

Já a aprendizagem para mudar diz respeito ao processo e metodologias que permitem o 

treinamento de comunidades para o desenvolvimento de inovação. Também comporta dois 

elementos: a) necessidades de aprendizado: metodologia de mapeamento das necessidades de 

aprendizado para o desenvolvimento de inovações sociais em organizações ligadas ao setor de turismo 

(empresas, universidades, setor público, organizações sociais), b) modelo de aprendizado baseado no 

trabalho: orientado para empresas de turismo, setor público, universidades e organizações civis. 

Por sua vez, a pesquisa-ação é uma estratégia de pesquisa que vincula a dimensão experimental 

da ciência com ação social transformadora. E também é composta por dois elementos: a) 

mapeamento de vulnerabilidades: metodologia experimental participativa que avalia e cria uma matriz 

das ameaças sociais e habilidades organizacionais de acordo com os tipos de vulnerabilidades 

(institucional, econômico, social, ambiental) no setor de turismo, b) monitoramento de encadeamento 

de impacto: outra metodologia experimental de avaliação das consequências de cadeia de impacto da 

inovação social no setor do turismo. Uma forma de detectar e medir o grau de transição para o 

turismo sustentável de acordo com os diferentes tipos de vulnerabilidades.  
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Por fim, nas inovações em transição há o desenvolvimento de produtos, processos e/ou 

serviços (novos ou aprimorados) que estruturam uma cadeia de impacto que permite acelerar a 

transição do turismo tradicional para o turismo sustentável. E se complementa com dois elementos: a) 

prototipagem de inovações em transição: metodologia participativa e colaborativa para o 

desenvolvimento de protótipos de inovação para transição (baseado em modelos de inovação social e 

inovação aberta), b) prototipagem de modelos de negócios híbridos: metodologia para gerar negócios 

híbridos. No caso a inovação social e o turismo sustentável.  

O estudo ainda contou com a fase de disseminação da estratégia, ou seja, atividades de 

comunicação e transferência da operacionalidade do protótipo. E por fim, a avaliação para identificar 

o impacto da transferência e da apropriação do resultado do protótipo em termos acadêmico, social e 

institucional. 

A inovação social aqui está relacionada ao Laboratório de Turismo Sustentável, que tem como 

base a aprendizagem baseada no trabalho, uma metodologia para gerar protótipos de inovação social 

que surge como resultado da resolução de problemas relacionados ao setor de turismo tradicional ou 

de massa (Castro-Spila et al., 2018).  

Por fim, essa relação entre turismo sustentável e IS desencadeou uma prototipagem (ambiente 

experimental de turismo sustentável com as partes interessadas) em um espaço experimental para a 

convergência de inovação social e turismo sustentável em um ambiente universitário (Castro-Spila et 

al., 2018).  

 

Ecossistema de Turismo Inteligente para Cocriação de Valor Sustentável  

Polese et al. (2018) desenvolveram um ecossistema de turismo inteligente, com intuito de criar 

desenhos organizacionais mais adequados para produzir e harmonizar a cocriação de valor dos 

serviços oferecidos. 

Para tanto, tal ecossistema tem como base uma estrutura que mescla a lógica dominante de 

serviço5 e as ciências de serviços6. Essa ideia de ecossistema de turismo inteligente parte inicialmente 

da influência dos sistemas de serviço, que enfatizam o papel da tecnologia para configurar pessoas, 

tecnologia de organizações e informações compartilhadas para lidar com serviços (Maglio; Spohrer, 

2008). A partir daí se fez uma combinação com a lógica dominante de serviços de empresas como 

uma rede de relacionamentos (Vargo; Lusch, 2008). Depois, Spohrer et al. (2007) ampliaram o 

                                                             
5 Considera a economia atual como dominada pelos serviços e reinterpreta teoricamente as noções de serviço e de valor. 
Também observa a troca do serviço como a aplicação das competências dos usuários para produzir benefícios mútuos 
(cocriação de valor) para todos os atores (clientes e fornecedores) (Spohrer et al., 2020). 
6 Uma teoria multidisciplinar que combina ciência da computação, administração, engenharia industrial, pesquisa 
operacional e ciências sociais para desenvolver certa experiência necessária a uma economia baseada em serviços. Nela se 
elaboram modelos para aplicação dos princípios científicos à prestação de serviços, para gerar conhecimentos gerenciais e 
de planejamento dos serviços em termos de produtividade, eficácia e medição eficiente (Spohrer et al., 2020). 
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conceito para ecossistemas de serviço, e levaram em conta o impacto generalizado das TIC’s na 

prestação de serviços e na troca de recursos com os vínculos sociais subjacentes à cocriação de valor. 

A Figura 4.2 ilustra essa dinâmica. 

Para sair de uma visão de inovação para uma de inovação social, os autores Polese et al. (2018) 

enfatizaram o papel da tecnologia. Mas também juntaram com o foco social para propor uma 

estrutura que identifique as principais dimensões, para que os tomadores de decisão avaliem o 

gerenciamento da cocriação de valor como uma alavanca chave para gerar inovação em longo prazo 

(de forma sustentável).  

 

Figura 4.2. Estrutura integrada para ecossistemas de serviços inteligentes. Fonte: Polese et al. (2018, 
p. 08, tradução livre). 

 

Para desenvolver tal estudo foram entrevistados proprietários da modalidade de alojamento 

intitulada “Cama e Café”, em Salermo (Itália). A relação entre IS e turismo, no caso, foi encontrada na 

criação da proposta de estrutura chamada de Ecossistema de Turismo Inteligente. Esta que tem como 

foco o aspecto social (as instituições sociais, consideradas de nível macro e relacionadas à inovação 

social) e os sistemas de serviço (com ênfase no aspecto tecnológico, de nível micro e relacionado à 

inovação). O objetivo final dos ecossistemas turísticos inteligentes é a produção de experiências 
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mediadas pela tecnologia para melhorar a competitividade do destino e adquirir uma vantagem 

competitiva sustentável em longo prazo. A Quadro 4.1 expõe as dimensões do turismo inteligente. 

Dentre algumas especificidades dos resultados encontrados, observou-se que as pessoas 

envolvidas (proprietários de equipamento Cama e Café e seus clientes) tendiam a relações informais 

entre si. Mas formais com gestores e fornecedores (restaurantes, sistemas de transporte, museus) para 

trabalhar formas de diferenciais competitivos, como descontos para turistas. 

No aspecto micro, o uso da tecnologia esteve presente na aplicação de ferramentas de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, como Booking, Expedia, Airbnb e Trivago, que são sites 

oficiais, além de blogs, e-mails, Whatsapp e Facebook. 

 

Quadro 4.1. Dimensões chave do ecossistema de turismo inteligente. Fonte: Polese et al. (2018, p. 09, 
tradução livre). 

 
 

Quando pesquisada a integração de recursos, foram enfatizados os aspectos tangíveis (como 

materiais de informação, mapas e utensílios diversos) e intangíveis (as informações, as sugestões, os 

comentários, as avaliações e as críticas). 

No que tange às instituições e suas regras, estas apareceram: sob a forma de operação na 

entrada e saída do empreendimento de forma flexível, e na presença de regulamentos sobre preço e 

coisas a evitar no estabelecimento, por exemplo, o vandalismo. 

Por fim, o artigo de Polese et al. (2018) leva em consideração dois tipos de inovação. A IS, 

para a melhoria da oferta de serviços, procedimentos, gerenciamento, design ou implantação. E a IS 

no sentido de criar proposições de novo valor e institucionalização de novas soluções que levam ao 

longo do tempo a viabilidade e sustentabilidade da cocriação de valor. O difícil é saber discernir cada 

um deles nesse ecossistema de turismo inteligente. 

 



INOVAÇÃO SOCIAL, NEGÓCIOS SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

/ 73 / 

Empresas Sociais de Turismo 

Alegre e Berbegal-Mirabent (2016) pesquisaram empresas sociais da categoria que treina 

pessoas desfavorecidas com problemas psicológicos, sociais ou deficiências físicas para integrá-las ou 

reintegrá-las permanentemente no local de trabalho (Borgaza; Solari, 2001). De acordo com Dacin et 

al. (2011) as empresas sociais são organizações privadas que adotam estratégias de negócios para 

alcançar fins socialmente orientados. 

No caso da pesquisa, os autores (Alegre; Berbegal-Mirabent, 2016) estudaram em Barcelona 

(Espanha) duas WISE’s (work integration social enterprises) ou empresas sociais de integração ao trabalho. 

Sendo que um caso mostrou estar se sustentando, enquanto outro passa por dificuldades. Portanto, o 

objetivo do artigo foi analisar os modelos de negócio e investigar quais são os principais fatores que 

tornam uma iniciativa de inovação social um sucesso ou fracasso no caso do turismo. 

Vale esclarecer que as empresas sociais, apesar de poderem receber ajuda governamental para 

suas atividades, não são uma organização de caridade. Assim, tais empreendimentos necessitam servir 

seu fim social e procura recuperar todos os seus custos, para que possam ser autossustentáveis (Yunus 

et al., 2010).  

Os dois casos pesquisados tinham como objetivo possibilitar oportunidade de trabalho a 

pessoas com alguma deficiência, e tiveram que se adaptar a tal realidade. Um caso era, inicialmente, 

um estúdio de impressão, que se tornou Albergue da Juventude. O outro caso era uma loja de 

componentes eletrônicos, transformado em oficina de produção de lembranças artesanais. 

Como resultado, Alegre e Berbegal-Mirabent (2016) descobriram os elementos que fizeram 

diferença na junção da inovação social com o turismo nos casos estudados: a proposição de valor, a 

pesquisa de mercado, o envolvimento das partes interessadas, a necessidade social e a confiança 

gerencial nos funcionários. 

No caso da proposição de valor, o Albergue da Juventude ofereceu aos turistas um local 

confortável, barato e limpo para ficarem. Além do mesmo se localizar a menos de 20 minutos de 

metrô do centro da cidade turística de Barcelona, oferecer um jardim e uma piscina para clientes, bem 

com um restaurante com comida mediterrânea, boa e acessível. Entretanto, a oficina de lembranças 

oferecia peças feitas em cerâmica com design pobre e preço superior a outras do mercado. Assim, não 

agregaram valor tangível ao produto e não atraíram o mercado de lojas de suvenires nem turistas. 

Quanto à pesquisa de mercado, os gerentes do albergue buscaram referência de outro 

estabelecimento de mesmo segmento. Também se envolveram com as partes interessadas em torno 

da nova ideia com os membros da equipe, familiares dos funcionários, membros do governo local, 

outros hotéis da cidade e várias outras instituições, que colaboraram para a nova empreitada. Por sua 

vez, a oficina de lembranças não realizou esta pesquisa, aproveitou unicamente o talento de um dos 
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funcionários para a confecção de artesanato e se arriscou com investimentos elevados de novos 

materiais, sem ter uma estratégia específica. 

A necessidade social, ou pressão da necessidade social, parece ter sido mais intensa no caso do 

albergue. Isso porque o grupo já dispunha de uma escola para capacitar pessoas com deficiência para 

trabalharem na região, sendo muito presente a necessidade de criar uma solução para as pessoas que 

estavam sendo formadas. 

Por fim, a confiança gerencial nos funcionários também se mostrou importante. Isso devido 

ao fato de os gerentes terem acreditado que a equipe que trabalhava no estúdio de impressão pudesse 

ser treinada para trabalhar no setor de serviços (albergue). Mesmo que a equipe tivesse que interagir 

diretamente com o cliente e, em alguns casos, lidar com pessoas de costumes e línguas diferentes. 

Experiência fora da zona de conforto dos funcionários. 

 

CONGRUÊNCIAS DOS CASOS 

Todos os estudos apresentados são estudos recentes e empíricos. Eles abordaram temas 

distintos em relação ao turismo como, ecoturismo, planejamentos estratégicos que envolvem a 

comunidade local como um destino turístico.  

Segundo Tai e Yang (2016) os principais atores envolvidos na IS são os chamados inovadores 

sociais, pessoas que promovem a inovação para as comunidades que trabalham com o ecoturismo. Já 

Malek e Costa (2014) veem a IS no turismo como combinação de estratégias de ações e criação de 

redes e participação direta para a geração de planos inovadores que integra o turismo e a comunidade. 

Castro-Spila et al. (2018) abordaram a IS dentro do meio acadêmico por meio do Laboratório 

de Turismo Sustentável com o objetivo da aprendizagem baseada no trabalho para gerar IS e 

resolução de problemas relacionados ao setor de turismo tradicional. A relação entre turismo 

sustentável e IS desencadeou em um ambiente experimental de turismo sustentável com as partes 

interessadas, que promoveu a convergência de inovação e turismo sustentável em um ambiente 

universitário.  

Em um contexto semelhante, Polese et al. (2018) afirmaram que os ecossistemas turísticos 

inteligentes produzem experiências mediadas por tecnologia e melhora a competitividade do destino, 

além de adquirir uma vantagem competitiva sustentável em longo prazo. E para Alegre e Berbegal-

Mirabent (2016), a necessidade social parece ser a força motriz para criar soluções para as pessoas, em 

especial as com deficiência. Acrescentaram que, por meio de seu estudo, todos podem ser treinados e 

realizarem trabalhos diversos, afirmação vinda dos gerentes entrevistados. 
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Estas abordagens distintas apontaram um foco comum em relação ao turismo e a inovação 

social, de que existem muitas alternativas para que se tornem inovadores e sustentáveis, com 

preservação da cultura e do ambiente, favorecendo também a economia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inovação social pode ser retratada como um novo modelo para resolver vulnerabilidades 

regionais e sociais. Portanto, ela surge como uma forma de tentar direcionar as ações de inovação para 

a realização de mudanças na sociedade, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento das 

comunidades nas dimensões social, cultural, econômica e ambiental. Sendo assim, lhe é atribuído um 

potencial de transformar uma comunidade.  

Em relação ao turismo, este pode ser considerado um processo complexo de tomada de 

decisão de onde e quando ir, quanto e quando gastar, para que haja uma realização satisfatória pessoal, 

social, motivacional, econômica, cultural, ecológica e de aprendizado. Esses fatores determinam as 

escolhas dos destinos e o objetivo de uma viagem, num contexto diferente ao do cotidiano. Neste 

cenário, é possível observar que estamos diante do setor do turismo e, também a pensar nos impactos 

disto nos locais e no meio ambiente que abrigam a vida no mundo. Considerando seu impacto tanto 

positivo quanto negativo, por exemplo, o turismo pode gerar trabalho desenvolvendo o local onde se 

instala, ou promover a degradação do meio ambiente pelo fluxo demasiado de turistas. 

Algumas alternativas podem surgir com a relação entre turismo e inovação social, como já 

citado anteriormente, em relação ao turismo tradicional, por exemplo, o ecoturismo e o turismo de 

base comunitária com a ideia de sustentabilidade. Outra forma para diminuir os impactos negativos 

em relação aos aspectos culturais seriam os serviços de hospitalidade oferecidos pela própria 

comunidade local, com objetivo de estabelecer intercâmbio cultural entre as partes envolvidas.  

No caso de hóspede e hospedeiro, a IS pode ser a participação da comunidade nas tomadas de 

decisão no planejamento do turismo para garantir atitudes locais positivas e melhorar a qualidade de 

vida dos moradores. Estes são alguns exemplos, dentre tantos outros que ainda surgirão. 

Neste contexto, faz-se necessário o investimento em mais estudos empíricos e expandir estes 

conhecimentos no sentido de tornar o turismo sustentável não como um tipo de turismo a ser 

ofertado, mas como uma ideologia a ser trabalhada. 
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“As articulações com o poder público, por meio do acesso aos espaços, conhecimento do 
público alvo (escolas), bem como a aplicação de um modelo de capacitação, são ações que 
rebuscam a importância das ações de IS como uma estratégia de gestão.” 

 

 

INTRODUÇÃO 

Um mundo mais justo e equitativo, com respeito ao meio ambiente, são algumas das 

premissas defendidas pela Agenda 2030, por meio dos 17 ODS - Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (Mititelu et al., 2017). A América Latina não foge desta busca por melhores condições, 

pois se caracteriza por oferecer cenários de crise social que combinam dificuldades como 

desigualdade, vulnerabilidade das comunidades e efeitos ambientais indesejáveis (Parada Camargo et 

al., 2017).  

Dessa forma, as ações socialmente responsáveis devem responder aos diferentes limites 

gerados nos territórios, aludindo a princípios como o fortalecimento da qualidade da educação em 

todos os níveis, para criar capital humano e administrar uma mudança civilizadora que estimula a 

geração de valor social agregado, contribuindo para o bem-estar coletivo e para a construção de 

cenários sociais mais justos (Parada Camargo et al., 2017; Romeu, 2017; Blanco-Ariza et al., 2019). 

Para que aconteça essa mudança de cenário é necessário que haja uma quebra de paradigmas.  

A inovação, do ponto de vista organizacional, é um meio de quebra de paradigmas, e utiliza-se 

da articulação de políticas internas e auto regulação organizacional para adequar a instituição as 

mudanças promovidas pelo ambiente social (Blanco-Ariza et al., 2019). Para auxiliar nessa mudança, é 

necessária uma combinação de competências, aprendizados e cenários sociais (Blanco-Ariza et al., 

2019) que devem ser analisados para compreender esse ambiente social. Ademais, a inovação social 

(IS) elenca mais alguns fatores chaves que devem ser analisados, como a gestão de políticas públicas, 

alianças estratégicas, consenso e sinergia de atores e valores agregados de mudança (Rodríguez 

Herrera; Alvarado, 2008). Dessa forma, a inovação social (IS) pode ser considerada um conceito que 

intervém como estratégia de gestão que visa fortalecer o relacionamento empresa-sociedade e a 

https://doi.org/10.46420/9786588319123cap5
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responsabilidade interna de melhorar as condições ambientais dessas organizações (Melamed-Varela 

et al., 2017). 

Do ponto de vista de processo, a inovação social visa definir mecanismos que facilitem a 

busca e o desenvolvimento de alternativas aos problemas sociais, por meio da participação e da 

cooperação de todos os atores envolvidos e caracterizados por sua novidade e orientação para 

melhorar a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade das comunidades (Mulgan et al., 2007; 

Bignetti, 2011; Villa; Melo, 2015). Para buscar esses resultados é necessário aproximar-se do público 

alvo, identificando quais os problemas relevantes em uma comunidade ou realizar intervenções 

etnográficas para compreender melhor essa realidade, procurando assim soluções práticas e mais 

assertivas (Ortíz Nicolás, 2016; Blanco-Ariza et al., 2019). 

Outro conceito que corrobora as ações de IS é o empreendedor social, definido por Dess 

(1998) como uma espécie no gênero empreendedor, cujo foco central é alcançar a missão social e que 

age através do reconhecimento, busca implacável de novas oportunidades e engajamento em um 

processo de contínua inovação, adaptação e aprendizado.  

Embora existam várias características comportamentais nesses empreendedores, Elkington e 

Hartigan (2008) destacam algumas características dos empreendedores sociais: a) mantêm-se 

indiferentes às restrições de ideologia ou disciplina, b) identificam e aplicam soluções práticas a 

problemas sociais, combinando inovação, sabedoria e oportunidade, c) inovam encontrando um novo 

produto, um novo serviço, ou uma nova abordagem para um problema social, d) concentram-se na 

criação de valor social e, nesse sentido, estão dispostos a compartilhar suas inovações e conhecimento 

para que outros repliquem, e) arriscam-se antes de estarem seguros da vinda total dos recursos, f) têm 

uma crença inabalável na capacidade inata de seus colaboradores para contribuir significativamente 

para o desenvolvimento econômico e social, g) demonstram uma determinação obstinada que os 

impulsiona a assumir riscos que outros não ousariam, h) equilibram sua paixão para mudar com um 

zelo para medir e monitorar seu impacto, i) manifestam uma impaciência saudável em quebras de 

rotinas burocráticas para dar agilidade ao negócio. 

Essas características presentes nos empreendedores sociais podem ser adquiridas ao longo da 

vida como também podem ser provocadas por meio de ações planejadas que estimulem a absorção de 

novos conhecimentos. O conhecimento não é recebido passivamente, nem pelos sentidos e nem pela 

forma de comunicação, mas é construído ativamente através do sujeito cognitivo (Millwood, 2011), e 

novos conhecimentos têm um impacto prático no comportamento do indivíduo (Huber, 1991; Slater; 

Narver, 1995). O aprendizado bem-sucedido pode ocorrer por meio de ações educacionais, quando os 

educadores estimulam as habilidades dos alunos para valorizar, assimilar, utilizar e reconhecer o 

conhecimento anterior e transformá-lo em um novo conhecimento (Vasylieva, 2013). O 
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fortalecimento da capacidade de absorção dos alunos promove o desenvolvimento de uma 

comunidade de aprendizado próspera por meio de novos conhecimentos, recursos aprimorados e 

maiores motivações, tanto nos indivíduos quanto na população como um todo (Wai Mui Yu, 2013).  

Nesse viés de motivar a IS para mudar realidades sociais, utilizar o empreendedorismo social 

como um meio que promove a IS e buscar por intermédio da educação desenvolver habilidades 

necessárias ao empreendedorismo, são o foco desse relato de experiência. Portanto, seu objetivo é 

apresentar a solução desenvolvida por uma organização social, na geração de conhecimento e 

promoção da aprendizagem na área da educação empreendedora, aplicada aos adolescentes de escolas 

públicas da cidade de Florianópolis/SC.  

 

DESCRIÇÃO DO RELATO 

Nessa seção descreve-se o contexto da aplicação do relato, bem como as etapas de aplicação e 

a discussão dos resultados alcançados.  

 

Contexto Organizacional 

Dentro da concepção do desenvolvimento sustentável, o papel das fundações e institutos tem 

sido destaque como agente de políticas sociais, não apenas pelo volume de recursos disponíveis, mas 

fundamentalmente pela inserção na gestão de qualidade das políticas mediante a realização de projetos 

sociais nas cidades, como será demonstrado no exemplo a seguir. Nesse sentido, o Instituto Nexxera1 

é uma organização ligada ao investimento social privado (ISP)2 do Grupo Nexxera3, empresa de 

tecnologia que desenvolve transações financeiras e mercantis situada em Florianópolis/SC.  

Há 11 anos o Instituto Nexxera, pessoa jurídica de direito privado é uma organização de 

Inovação Social alinhada aos ODS, que busca contribuir com a população mais vulnerável com 

iniciativas nas áreas da educação, cultura e esporte. Nos últimos anos, com um novo posicionamento 

estratégico, o foco de atuação da instituição passa a ser em iniciativas voltadas ao empreendedorismo 

e negócios sociais.  

Segundo dados internos levantados na Nexxera, mais de 24 mil pessoas entre crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, já foram atendidos pelos projetos desenvolvidos pelo Instituto, que 

tem ainda o papel de disseminar e materializar a cultura e os propósitos do seu mantenedor, o Grupo 

                                                             
1 http://www.institutonexxera.org.br 
2 Investimento Social Privado segundo o Grupo de Instituto, Fundações e Empresas (Gife, 2002), o ISP é caracterizado 
pelo direcionamento de recursos privados de pessoas jurídicas ou físicas para projetos e ações sociais, sem a necessidade 
de parceria ou alianças com organizações do Terceiro Setor, mas com o comprometimento de se monitorarem e avaliarem 
os projetos desenvolvidos para diferenciá-los de práticas assistencialistas. Nesse sentido, espera-se que o investidor social 
se envolva com as ações e os resultados proporcionados à comunidade. 
3 www.nexxera.com 
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Nexxera, sendo um interlocutor com a sociedade e o principal ator no cumprimento do papel da 

responsabilidade social corporativa e ações de inovação social. 

O Instituto Nexxera tem iniciativas que resultam na chamada Jornada do empreendedorismo, que 

inicia por projeto desde a educação empreendedora nas escolas básicas até projetos que visam 

desenvolver empreendedores para modelos de produção e de comportamentos, com a prerrogativa de 

contribuir com a agenda 2030. 

O projeto de educação empreendedora, experiência vivenciada no ano de 2019, foco desse 

relato, e considerada a primeira etapa da jornada, surge com o objetivo de fortalecer práticas de 

empreendedorismo nas escolas a partir do reconhecimento do aluno como protagonistas da sua 

própria mudança, essa transformação acontece por meio de ferramentas inovadoras de estímulo e 

engajamento, apropriadas para alunos do ensino fundamental II, ou seja, adolescentes da faixa etária 

entre 12 e 15 anos. O Instituto Nexxera tem como propósito compartilhar conhecimento e 

empoderar os adolescentes para uma visão ampla do seu papel na escola.  

A iniciativa do projeto contribui para políticas públicas na área da educação, corroborada com 

a proposta do município de Florianópolis que dispôs em 2018 a lei para incluir o tema do 

empreendedorismo na rede municipal de ensino. 

 
Metodologia Aplicada no Projeto 

O projeto de educação empreendedora, Conexxão Jovem, tem como objetivo estimular 

habilidades e atitudes empreendedoras para promover um caminho pautado em descobertas para 

novos comportamentos. Os dados do estudo foram colhidos no ano de 2019 com a participação de 

600 alunos do ensino Fundamental II de cinco escolas públicas de Florianópolis.  

A fase inicial do projeto consiste em engajar alunos que devem identificar problemas reais 

relativos à sua instituição de ensino e apresentar ideias de soluções criativas para mudar essa realidade. 

As 20 melhores ideias e seus respectivos autores passam por uma capacitação em que apreendem a 

desenvolver uma proposta de solução estruturada. 

Após a criação de soluções estruturadas, os alunos apresentam o projeto final a uma banca de 

avaliadores. As melhores ideias são premiadas com uma viagem à São Paulo, com o intuito de 

conhecer espaços colaborativos de inovação e tecnologia que são referência em desenvolvimento de 

startups e empreendedorismo. Essa visita tem como objetivo conhecer um dos principais 

ecossistemas da inovação do país, para agregar conhecimento e ampliar visão de possibilidades para 

ideias empreendedoras.  

Ao final do projeto, o Instituto Nexxera envia ao município documento com resumo de todas 

as ideias apresentadas pelos alunos inscritos no Conexxão Jovem, para que elas possam contribuir, a 

partir do olhar dos alunos, com o planejamento pedagógico das escolas.  
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Descrição das Etapas de Aplicação  

A dinâmica inicial do projeto exigia uma interlocução com gestores públicos para que o 

projeto pudesse ser viabilizado nas escolas do município. Nesse sentido, reuniões e ações foram 

realizadas com a equipe do Instituto Nexxera e com o poder público para verificar os espaços e o 

desenho do modelo a ser aplicado nas escolas, levando em conta a proposta do governo municipal de 

fortalecer o tema do empreendedorismo, especialmente no ensino fundamental II. 

Desse modo, o primeiro passo do Conexxão Jovem ocorreu com a chamada de todos os 

gestores das escolas convidadas para o lançamento do projeto nas instalações da Associação 

Catarinense de Tecnologia (Acate), parceira do projeto. Na ocasião, as etapas do projeto foram 

apresentadas e reflexões em torno da realidade das escolas foram apontadas, levando o Instituto 

Nexxera a algumas adaptações na metodologia. 

Após o encerramento do lançamento do projeto com os alinhamentos definidos, chegou o 

momento de colocar a estratégia em ação. A equipe do Instituto Nexxera inicia então a etapa de 

visitas para conhecer os ambientes e apresentar o passo a passo as equipes que acompanhariam a 

execução do projeto nas escolas. Os professores foram capacitados para tornarem-se multiplicadores, 

conhecidos também como embaixadores do Conexxão Jovem, para acompanharem e incentivarem os 

alunos para o desafio. Em cada escola, grupos de profissionais foram mobilizados pela direção para 

participar do projeto, como professores, bibliotecários e coordenadores pedagógicos.  

O Conexxão Jovem foi dividido em dois grandes ciclos, escolas do primeiro e do segundo 

semestre de 2019. Uma parceria, com uma universidade local, ofereceu workshop para 20 professores, 

por semestre, e trabalhou o tema “Transformando a Educação: o empreender como uma atitude”. A 

metodologia apresentada no workshop teve como objetivo trabalhar a educação empreendedora no 

ambiente escolar a fim de preparar os professores para auxiliarem os alunos no desenvolvimento do 

projeto.  

Concomitante aos avanços nos diálogos e a conclusão da etapa de formação dos professores, a 

equipe gestora do projeto prepara a operação para iniciar a implantação do Conexxão Jovem com os 

alunos, com duração de aproximadamente 45 dias, que se divide em cinco etapas: a) desafio Conexxão 

Jovem, b) capacitação dos alunos, c) acessibilidade aos centros de inovação, d) apresentação e 

avaliação das ideias, e) reconhecimento.  

 

Desafio Conexxão Jovem 

Em uma estrutura organizada pela direção pedagógica das escolas, no ambiente escolar 

(auditório, pátio, ou salas de aulas amplas) o projeto marca o seu início e reúne entre 100 e 150 alunos 

do ensino fundamental II, que trabalha o tema “Transformação Empreendedora e Prevenção ao uso 
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de Drogas”. O objetivo dessa ação é que essa ameaça presente no meio da juventude possibilite a 

abertura para falar de atitudes empreendedoras como superação aos desafios da vida. A partir de um 

diálogo aberto, o objetivo é empoderar alunos a construírem as suas histórias a partir das suas 

escolhas e atitudes, inclusive no seu próprio ambiente escolar.   

A partir da apresentação dessa problemática, os alunos são convidados a participar do Desafio 

Conexxão Jovem e identificarem, a partir de um roteiro, problemas reais da sua escola e apresentarem 

propostas de soluções criativas e inovadoras. 

 

Capacitação dos Alunos 

As vinte melhores ideias, selecionadas por uma banca, passaram para a segunda fase que é a 

capacitação. Essa fase consiste em capacitar os alunos para desenvolver suas ideias para a solução dos 

problemas identificados na fase anterior. A oficina foi aplicada pelo Instituto Nexxera que utilizou 

metodologia de uma universidade local, parceira do projeto, a partir de uma linguagem lúdica, flexível 

e interativa sobre empreendedorismo.  

Os alunos são desafiados, a partir da capacitação que receberam, a aprimorar suas ideias de 

solução e prepararem-se para apresentar os resultados para a banca avaliadora. 

 

Acessibilidade aos Centros de Inovação 

Outra etapa importante do projeto é conhecida como Circuito Conexxão Jovem. Essa etapa, 

que ocorre junto com a capacitação, tem como objetivo o contato do aluno com os centros de 

inovação. Com a acessibilidade ao Centro de Inovação da Associação Catarinense de Tecnologia - 

ACATE, espaço em que ocorreu a capacitação, os participantes puderam conhecer as startups locais. O 

Circuito permitiu a interação com empreendedores que compartilharam suas experiências com os 

adolescentes. 

 

Apresentação e Avaliação das Ideias 

Após o circuito e a capacitação, os alunos aprimoram as ideias acompanhados pelos 

embaixadores do Conexxão Jovem. Uma banca avaliadora foi composta por voluntários da empresa e 

Instituto Nexxera, Secretaria de Educação e corpo pedagógico. Criatividade e inovação marcam a 

quarta etapa do projeto. 

Em formato de Pitch, breve apresentação de ideias, o aluno apresenta de forma clara a 

relevância do problema, o impacto na vida escolar e soluções viáveis e criativas para resolver o 

problema por ele levantado.  
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Reconhecimento 

As melhores ideias e seus atores receberam como reconhecimento uma viagem a São Paulo, 

promovida pelo Instituto Nexxera, com o intuito de conhecer um dos principais ecossistemas de 

empreendedorismo e inovação do país. A visita aconteceu nos meses de setembro e novembro de 

2019, e contou com cinco Instituições de Ensino, com um total de nove alunos, cinco professores e 

representantes do Instituto Nexxera. 

Na primeira viagem, foram visitados Grupo Nexxera, Estação Hack from Facebook, Creditas e 

InovaBra, o espaço de inovação e startups do Bradesco. Na segunda viagem, as empresas escolhidas 

foram Grupo Nexxera, Estação Hack from Facebook, InovaBra e Mycon.  

Os alunos tiveram que compartilhar suas experiências e conhecimentos que obtiveram nessa 

viagem com sua escola, com o objetivo de demonstrar que é possível com atitudes empreendedoras 

viver experiências positivas que lhe dão perspectivas para construir novos caminhos. No Quadro 5.1, 

segue as propostas de soluções vencedoras, no qual o nome dos alunos é codificado em letras para 

preservar sua identidade. 

 

Quadro 5.1. Propostas de soluções vencedoras. Fonte: Elaboradora pelas autoras com dados internos 
do projeto. 

Aluno Idade Descrição das propostas de soluções vencedoras  

A 13 
anos 

Caixinha surpresa com temas específicos como bullying, racismo, depressão, etc. O 
objetivo é levar essas temáticas para discussão na escola. Os temas são propostos 
pelos alunos e haverá envolvimento dos professores e outros profissionais das áreas 
específicas.  

B 14 
anos 

Rádio on line sobre obras literárias, que consiste em entrevistas com autores das 
obras, abordando lado cultural e estímulo à leitura. 

C 13 
anos 

Aplicativo para monitoramento de pais, alunos e professores. O objetivo é que 
todos possam acompanhar as informações dos alunos e da escola, melhorando a 
comunicação entre pais e professores.  

D 12 
anos 

Roda de conversa e palestras sobre bullying na escola, envolvendo alunos e 
professores.  

E 13 
anos 

Captação da água da chuva para uma cisterna com materiais recicláveis como 
garrafa pet entre outros para reaproveitamento da água na escola para limpeza e 
horta.  

F 
13 
anos 

Agenda escolar virtual. Aplicativo baseado na comunicação escolar, para facilitar o 
trabalho dos professores e tornar os pais mais presentes na educação dos filhos. 

G 
13 
anos 

Colocar na grade curricular aulas de libras e criar um grupo de pessoas para 
conversar sobre os seus problemas. 
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H 
14 
anos 

Workshops de como ingressar no mercado de trabalho, com cursos de como 
ingressar no mercado de trabalho, montar um currículo, onde procurar empresas 
que aceitam jovem aprendiz. 

I 
14 
anos 

Um aplicativo para prevenção ao suicídio e uma sala de descompressão para os 
alunos relaxarem. 

 

Avaliação do Projeto  

Realizada a viagem, etapa final do Conexxão Jovem, depois de 40 dias aproximadamente, o 

Instituto Nexxera retorna as escolas e realiza uma pesquisa para mensurar os impactos do projeto na 

vida dos alunos que participaram do desafio e também aplicam uma segunda pesquisa com a direção 

pedagógica para averiguar as mudanças e o grau de aplicabilidade das ideias.  

A pesquisa teve um alcance de 50% dos alunos participantes do Conexxão Jovem, das cinco 

escolas. Alguns dos principais resultados encontrados na pesquisa demonstraram que em 53,5% dos 

alunos a visão de futuro mudou para melhor e que 51,2% dos alunos se tornaram mais abertos para 

novos aprendizados. Porém ainda poucos alunos, 37,2%, se interessam em continuar acessando 

informações sobre o empreendedorismo.  

As principais soluções, bem como o resultado dessa pesquisa foram publicadas em e-book e 

apresentados à secretaria de educação com o intuito de contribuir com a agenda da educação 

municipal, de 2020, da cidade de Florianópolis. 

 

DISCUSSÃO E PRINCIPAIS RESULTADOS 

Desde o início do projeto observou-se as articulações com o poder público, por meio do 

acesso aos espaços, conhecimento do público alvo (escolas), bem como a aplicação de um modelo de 

capacitação, são ações que rebuscam a importância das ações de IS como uma estratégia de gestão que 

visam fortalecer o relacionamento empresa-sociedade elencados por Melamed-Varela et al. (2017). 

Tanto a articulação, como também a coparticipação das escolas e dos parceiros no projeto, reforçam 

também os estudos de Mulgan et al. (2007), Bignetti (2011) e Villa e Melo (2015) que enfatizam que a 

IS visa definir mecanismos que facilitem a busca e o desenvolvimento de alternativas aos problemas 

sociais, por meio da participação e da cooperação dos atores envolvidos e caracterizados por sua 

novidade. A busca por alternativas para resolver problemas sociais pode-se observar tanto no escopo 

do projeto quanto na descrição das soluções ganhadoras. 

Quanto ao viés empreendedor, bastante abordado no projeto, pode-se perceber no estudo de 

Dess (1998), que o empreendedor social tem como foco central alcançar uma missão social e que age 

através do reconhecimento e busca implacável de novas oportunidades, e engajamento em um 

processo de contínua inovação, adaptação e aprendizado. O projeto Conexxão Jovem age nesse sentido 
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como um motivador inicial ao empreendedorismo social, pois busca identificar problemas e propor 

soluções estruturadas para problemas enfrentados na escola.    

Quanto ao caráter de conhecimento e ações educativas, Millwood (2011) coloca que o 

conhecimento não é recebido passivamente ele é construído ativamente através do sujeito cognitivo. 

Nesse sentido, o projeto busca construir novos conhecimentos por meio de ações lúdicas colocando o 

sujeito em realidades desafiadoras, provocando seu caráter criativo na busca de novas soluções à 

problemas reais. Dessa forma, o aprendizado bem-sucedido, abordado por Vasylieva (2013), pode 

ocorrer por meio de ações educacionais por meio de estímulos de habilidades dos alunos para 

valorizar, assimilar, utilizar e reconhecer o conhecimento anterior e transformá-lo em um novo 

conhecimento. 

Por fim, o projeto proporcionou novos conhecimentos aos alunos das escolas públicas, que 

puderam participar e propor novas soluções aos problemas enfrentados em sua escola e que também 

afetam sua comunidade. A fala de Wai Mui Yu (2013) corrobora nesse aspecto quanto enfatiza que o 

fortalecimento da capacidade de absorção dos alunos promove o desenvolvimento de uma 

comunidade de aprendizado próspera por meio de novos conhecimentos, tanto nos indivíduos 

quanto na população como um todo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento deste trabalho com as escolas públicas na implementação de um projeto 

de educação confirma a criação de processos que abrange o empreendedorismo como uma IS que 

visa alcançar benefícios para o bem coletivo, a partir de ações de responsabilidade social de uma 

empresa, com vias a contribuir com os ODS, como no alcance do objetivo 4, que se refere à 

Educação de Qualidade. 

As estratégias implementadas que partem da formação de alianças e parcerias, desde a 

articulação com a secretaria de educação, diretores, professores, outros profissionais das escolas, 

universidade, voluntários e alunos permitiram ampliar a compreensão da realidade das escolas e 

aplicar o caráter colaborativo que é fundamental em ações de inovação social. 

A acessibilidade a uma nova realidade, como aos centros de inovação, seja aos 100 alunos que 

visitaram a Associação Catarinense de Tecnologia, ou àqueles que foram a São Paulo, para visitar as 

empresas, além de ser para quase todos os alunos a primeira experiência de uma viagem aérea, 

também é um destaque de compartilhamento de conhecimento, integração com o mercado das startups 

e de inclusão social.  

Embora com um modelo inovador, alguns desafios foram levantados, como continuar 

fortalecendo práticas para o estímulo ao empreendedorismo já que apenas 37,2%, se interessam em 
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continuar acessando informações sobre o empreendedorismo. Outro desafio refere-se à 

implementação das soluções, para que o aluno perceba que suas ideias são valorizadas e mesmo que 

não se torne uma solução definitiva, de alguma forma podem contribuir para mudanças no quadro 

atual, seja na própria escola ou que sirva de insumo para novas políticas públicas. 

Por fim o Conexxão Jovem é um projeto de educação empreendedora que conseguiu motivar 

alunos de escolas públicas a serem protagonistas na proposta de solução para problemas sociais da 

área da educação. Se por um lado o contato com o ecossistema de inovação serviu como um 

motivador de mudança de realidade, mostrou também que para tornar-se um empreendedor é 

necessário desenvolver habilidades e ter muita resiliência para alcançar seus objetivos.  
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esde que o homem percebeu que para sobreviver necessitava 

explorar recursos naturais, sua relação com o meio ambiente tem 

sido desafiadora. Tal relação que deveria ser harmoniosa, há 

tempos está desequilibrada. A humanidade explora os recursos naturais como 

se fossem inesgotáveis. Nas últimas décadas, a rápida aceleração industrial 

tem sido acompanhada de poluição e degradação do meio ambiente. A 

internalização dos lucros e a socialização dos prejuízos ambientais têm sido a 

regra, e quem perde é o planeta e as futuras gerações.  

Entretanto, o mundo em que vivemos apresenta indícios de que esta forma 

de exploração é insustentável. Catástrofes, efeito-estufa, desequilíbrio 

climático, dentre tantos outros eventos sugerem uma nova abordagem pela 

humanidade.  

Em contradição a esta realidade, uma parcela da sociedade, atenta a esta 

situação de desarmonia, vem promovendo uma nova forma de enxergar a 

relação do homem com a natureza, visando à exploração de recursos naturais 

de forma sustentável, produção industrial limpa, dentre outras iniciativas que 

minimizem as mazelas até então identificadas.  
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