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Resumo: Trata-se de um mapeamento sobre Negócios 

Sociais no Brasil para criação de um banco de dados. A 

pesquisa exploratória pretende identificar os atores que 

atuam neste campo de atividades e negócios que 

contribuem para a redução de pobreza, especificamente: 

negócios sociais, incubadoras, aceleradores e fundos de 

investimento. 

1. Introdução 
Muito embora se entenda que há um debate em 

construção nesta temática, os negócios sociais possuem 

duas principais linhas de pensamento divergentes, a 

primeira defende que os investidores só podem recuperar 

o capital investido, sem direito a lucro e dividendos. 

Segundo Muhammad Yunus, economista pioneiro em 

usar o termo, o lucro deve ser totalmente reinvestido na 

empresa e destinado à ampliação dos benefícios 

socioambientais (IIZUKA, WALCHHÜTTER, DIAS e 

BARBOSA, 2014). 

 Por outro lado Stuart Hart e Michael Chu, 

professores pesquisadores do tema das Universidades de 

Cornell e Harvard defendem a distribuição do lucro por 

considerar que atrai mais investidores, assim seria 

possível criar novos negócios mais rapidamente e superar 

as dificuldades sociais dos países. (IIZUKA, 

WALCHHÜTTER, DIAS e BARBOSA, 2014). 

A pesquisa proposta se justifica pela insuficiência de 

estudos, mapeamentos e pesquisas sobre a produção 

científica sobre Negócios Sociais no Brasil. 

2. Metodologia 
No âmbito das pesquisas desenvolvidas no Programa 

de Mestrado e Doutorado em Administração do Centro 

Universitário da FEI, no primeiro semestre de 2014 

desenvolveu-se uma investigação sobre a produção 

científica nacional e internacional sobre a temática dos 

Negócios Sociais. Ao analisar 103 artigos nacionais e 

internacionais, os autores chegaram à conclusão de que 

uma das principais lacunas de pesquisas existente é a 

quantidade incipiente de pesquisas com exemplos 

concretos de Negócios Sociais, tanto no contexto 

brasileiro como também internacional (IIZUKA, 

WALCHHÜTTER, DIAS e BARBOSA, 2014). Assim, 

a pesquisa irá sistematizar dados gerais desses negócios 

e analisar os possíveis impactos na sociedade. Os 

indicadores desse relatório final poderão não só ser base 

para uma análise acadêmica mas também para 

parâmetros de novas relações entra essas empresas. 

O mapeamento dos negócios sociais tem os seguintes 

passos de trabalho: 

a) Levantamento de Negócios Sociais no Brasil; 

b) Montagem do banco de dados em Excel; 

c) Análise dos dados e informações obtidas – 

montagem de gráficos e tabelas; 

d) Redação do relatório final – que pode ser na forma 

de um artigo científico. 

3. Mapeamento parcial dos negócios sociais e 

investidores no Brasil 
 

 
 

Figura 1 – Negócios e Investidores por região. 

 

4. Conclusões 
Por fim, os resultados parciais acima mostram os 181 

negócios sociais e 23 investidores encontrados até o 

momento no Brasil de acordo com o critério proposto na 

pesquisa. Os próximos passos incluem: revisão do banco 

de dados; revisão da sistematização e análises dos 

resultados e redação do relatório final de pesquisa. 

Busca-se atingir esses objetivos, pois as pesquisas 

nesta temática podem avançar de maneira mais 

consistente, na literatura atual no Brasil apresentam -se 

lacunas nesta temática, principalmente sobre banco de 

dados de negócios sociais, que se estabelece necessário 

como base para futuras pesquisas. (COMINI, BARKI e 

AGUIAR, 2012) 
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