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RESUMO:  

 

A inovação no campo privado tem sido uma temática constante e 

profundamente desenvolvida, o que não ocorre no campo social. Mas as 

demandas e os desafios cada vez maiores da gestão de políticas publicam e 

premência no enfrentamento das expressões da questão social e suas 

múltiplas faces e complexidade de tratamento, tem levado um grande número 

de atores e setores a se moverem em busca de alternativas que sejam efetivas 

no enfrentamento, principalmente da exclusão social e da geração de trabalho 

e renda. Entre estas abordagens, temos defendido como processo de inovação 

social o empreendedorismo social. Que inicialmente se apresentou como uma 

relação muito estreita entre o terceiro e o primeiro setor. No entanto, alguns 

casos têm mostrado que essa relação da inovação social empreendedora 

também tem atingindo o campo público. E essa aproximação, mesmo que não 

intencional a nosso ver esta fazendo surgir um novo estilo de gestão social, é o 

que estamos denominando de Gestão social integrada, sustentável e solidária. 

Nesse artigo procuramos apresentar os elementos que mais evidenciam essa 

tese com isso contribuir para a reflexão do tema inovação social. 
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Introdução  

 
“La tierra será lo que son sus hombres” (provérbio azteca) 

 

 No final da década de 1990, vários fatores corroboraram para o 

surgimento de alternativas de enfrentamento a pobreza. Entre eles, as 

parcerias entre as organizações do terceiro setor e as empresas. Fator 

paradoxal, pois culmina no mesmo contexto do crescimento da política neo-

liberal, que tem em seu bojo e principal característica a redução de participação 

do Estado na economia, e enxugamento dos gastos públicos, principalmente 

na área social.  

 

 As organizações do terceiro setor, por sua vez, se viram obrigadas e 

reordenar sua forma de gestão, tendo como principal ponto as estratégias de 

captação de recursos, os quais cada vez mais se tornam escassos. Com o 

crescimento do movimento da responsabilidade social empresarial, essas 

organizações começam a alterar sua rotina e a gerar elementos 

diferenciadores em sua dinâmica organizativa. Entre essas mudanças nota-se 

o crescimento do chamado empreendedorismo social, ou seja, um misto da 

lógica de mercado aplicada a lógica social, em outros termos, são pessoas 

(empreendedores sociais) que criam novos arranjos institucionais para intervir 

na realidade de modo a gerar resultados com poucos recursos, tendo as 

ferramentas e princípios da gestão de organizações do primeiro setor como 

mote de ação operacional.  

 

 Oliveira (2008) identifica um padrão de gestão na perspectiva do 

empreendedorismo social, onde a lógica empreendedora priva é colocada a 

serviço no campo social, só que gerando resultados coletivos, e não só 

privativos.  

 

Logo, e considerando que o setor privado é havido por inovar para 

garantir os seus interesses, esse “espirito” vem a reboque no processo de 

empreendedorismo social, o que traz grandes benefícios ao campo social, que 
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por muito tempo foi um saco sem fundos de investimento financeiro sem 

contudo trazer resultados efetivos.  

 

A inovação, no sentido de renovar as estratégias de enfrentamento das 

grandes demandas sociais de nosso pais, já não é uma questão de alguns 

setores, mas de toda a sociedade. Com isso percebe-se que emerge gestão 

social hibrida, onde os vários órgãos públicos, em suas três esferas, as 

empresas e as organizações sociais, se unem para enfrentar de forma diversas 

as grandes demandas das expressões da questão social, em específico, o 

enfrentamento á pobreza e da inclusão social, via geração de trabalho e renda.  

  

Esse esforço, e principalmente permeado pela lógica do 

empreendedorismo social, mesmo que muitas vezes não intencionalmente 

explicitado, está fazendo emergir o que temos chamado de Gestão Social 

Integrada, Sustentável e Solidária, é o que a seguir procuramos apresentar os 

principais elementos que tem evidenciado essa perspectiva.  

 

1. Inovação social no campo privado e no campo público (social )  

 

A palavra inovação pode ser entendida de diversas formas. No campo 

privado, por exemplo, e onde essa palavra está mais em evidência a mesma 

tem uma conotação produtiva. Um bom exemplo é expresso num documento 

de discussão da 4ª Conferencia Nacional de C&T, em 2010, onde se explicita o 

entendimento do que seja inovação, vejamos:   

 

“[...] o grande motor do aumento da produtividade e o 

centro da agenda de política industrial dos países mais 

desenvolvidos [...] inovação envolve novos produtos e 

processo, formas novas de comercializar, de transformar 

o relacionamento com clientes e fornecedores, de 

organizar a produção e de novos serviços que agregam 

valor.” [grifo nosso] (Documento preliminar Investimento e 

Inovação, 4ª Conferencia Nacional de C&T e Inovação, 

2010, p. 9)  e no campo público.  
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Nesse sentido inovação está relacionada à capacidade de criar, de 

aprimorar, descobrir, sonhar e por em prática as idéias e sonhos. Será que isso 

também não pode ser realizando no campo publico de forma geral e em 

específico na gestão social?  É claro que sim. E segundo o um especialista 

nessa área, Kelley, afirma que “Todos temos um lado criativo, que pode 

florescer se você gerar uma cultura que o estimule...” (KELLEY, 2001, p.29) 

 

Além do que, mesmo no campo privado, nota-se que os paises que são 

mais inovadores, por tanto estão no topo dos paises desenvolvidos, entre eles 

o fator confiança, conhecimento (educação), infra-esturtura, tecnologia de 

ponta, riqueza, competitividade, entre outros. (Cf. NOBREGA, 2007, p.81). O 

que chama a atenção nesses itens é que tudo esta necessitando do fator 

humano, e Nobrega lembra com propriedade que existem dois tipos de 

tecnologia, que impulsionam a inovação e o desenvolvimento de um pais. O 

primeiro seriam as tecnologias físicas: foguetes, trens, microchips, etc. E o 

segundo tipo são as tecnologias sociais, que segundo o autor, seriam “[...] 

maneiras de se organizar pessoas para colaborar em empreendimentos 

comuns.” E afirma:  

“Eis o segredo então: no mundo 

global/internacionalizado/digital, as tecnologias sociais 

são mais importantes para a inovação (geração de 

riqueza) do que as físicas. Sem tecnologias sociais o país 

tem de ficar na dependência de gênios para inventar 

artefatos que, eventualmente (um dia, talvez, quem 

sabe), serão usadas para gerar riqueza.” (idem, p.81) 

[grifo nosso]   

 

Com esse pequeno esposo, podemos perceber que no campo privado, 

principalmente em paises em desenvolvimento como o Brasil, inovação é 

sinônimo de produtividade, e já sabemos que o resultado dessa produtividade, 

apesar o crescimento da classe C e diminuição da pobreza no pais, ainda esta 

concentrada na mãos de poucos, o que reforça um circulo vicioso, como 

explicita Dawbor. 
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 “Um sistema que sabe produzir, mas não sabe distribuir, 
simplesmente não é suficiente”. Sobretudo se, ainda por 
cima, joga milhões no desemprego, dilapida o meio-
ambiente e remunera mais os especuladores do que os 
produtores. E a construção de alternativas envolve um 
leque de alianças sociais evidentemente mais amplo do 
que o conceito de classes redentoras, burguesa para 
uns, proletária para outros, que dominou o século XX. O 
debate sobre quem tinha razão continuará sem dúvida a 
alimentar as nossas discussões, mas a realidade é que a 
própria realidade mudou. (DAWBOR, 1999, p.1) 
 

A partir dessas questões, podemos nos indagar, o que pode ser 

considerado inovação social?  Sem querer esgotar o assunto, mas dar uma 

pista, podemos ter a seguinte e primeira distinção, a partir da contribuição da 

reflexão de Brotto (1997) Segundo o autor:  

 
Jogar é viver uma OPORTUNIDADE criativa para ENCONTRAR: com a 

gente mesmo, com os outros, como o TODO. O jogo depende de nossas 

visões, ações e relações, que podem se apresentar da seguinte forma: 

1) Jogar COM o outro = COOPERAÇÃO 

2) Jogar CONTRA  o outro = COMPETIÇÃO 
 

Nesse sentido, e para os fins aqui propostos, entendemos inovação 

social como um conjunto de princípios, processos e articulação que criam no 

bojo e cerne de seu desenvolvimento ações de melhorar o que já existe, 

fazendo com que de fato funcione, e dê resultados sociais significativos 

(eficiência, eficácia e efetividade) e criação de novas estratégias que de fato 

gerem transformação social nas estruturas da sociedade através do 

empoderamento dos sujeitos, como protagonistas na geração de novas 

políticas públicas e não meros consumidores ou usuários de produtos e 

serviços.  

 

Com isso se pode fazer uma outra indagação. Isso é possível? E como. 

Também nos arriscamos a afirmar, e sinalizar que sim, é possível e necessário 

e o empreendedorismo social, como paradigma de gestão social, e indutor de 

novos arranjos e empreendimentos sociais, pode contribuir para criação de 

novas tecnologias sociais e conseqüentemente na inovação social, e 
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principalmente no emergir do que estamos denominando de Gestão Social 

Integrada, Sustentável e Solidária.  

 

2.Em busca de uma nova racionalidade de desenvolvimento em beneficio 

da inovação social.  

 

A análise que temos empreendido quanto a questão do desenvolvimento 

tem nos remetido a compreensão de que não cabe mais na atual conjuntura e 

contexto, falarmos puramente de desenvolvimento como uma questão 

meramente econômica, ou de aceitarmos as falácias que vem permeado por 

décadas as desculpas mais infundadas de que todos devem fazer o bolo 

crescer para depois dividir.  

 

O bolo cresceu e não houve divisão, e sim o aumento das diferenças e 

disparidades sociais e concentração de riquezas, o que requer pensar um 

desenvolvimento não mais no viés conformista e desenvolvimentista dos anos 

70, que tinha mais uma função de manutenção do que de emancipação. A 

questão posta é buscar uma nova racionalidade quanto a gestão da vida em 

sociedade.  

 

Desta forma surgem inúmeras ações que buscam dar uma alternativa 

aos rumos da atual globalização, o social nesta década assume um papel 

decisivo quanto a um modelo de gestão social e de desenvolvimento em que 

as ações devem ser vistas integradas e não desarticuladas. Surge nesta 

perspectiva uma ação e/ou um paradigma que vem unindo ferramentas do 

campo empresarial e de uma perspectiva empreendedora, que sendo aplicada 

em organizações do Terceiro Setor e em órgãos governamentais, vem 

disseminando uma nova perspectiva de um desenvolvimento sustentável e 

efetivamente mais humano e digno para todos os envolvidos.  

 

Nesse sentido, a seguir mostraremos, em linhas mais gerais, as 

principais características do novo paradigma, o empreendedorismo social e 

como o mesmo está influenciando o processo de desenvolvimento social e 
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contribuindo para a geração da inovação social de forma sustentável, emancipa 

tória e solidária.  

 

3. Do empreendedorismo clássico ao empreendedorismo social – as 

novas relações entre Estado e Sociedade Civil.  

 

A partir da literatura disponível, e que temos tido acesso, verificamos 

que a gênesis do empreendedorismo social, na atualidade, tem forte influência 

do empreendedorismo clássico, ou seja, empresarial (Cf. OLIVEIRA, 2008). O 

empreendedorismo empresarial por sua vez é fortemente influenciado pelo 

pensamento de Jean-Baptiste Say e Joseph Schumpeter, Peter Drucker e 

McClelland. Segundo Leite (2002), o pensamento empreendedor, na 

contemporaneidade, é marcado pela trilogia do pensamento empreendedor 

destes teóricos, ressaltando que:  

“Um estudo a cerca do espírito empreendedor 

(empreendedorismo), pode ser elaborado sob várias 

perspectivas. Numa perspectiva econômica, como fez 

Schumpeter, com seus trabalhos sobre a destruição 

criativa, baseada na perspectiva psicológica, estilo de 

McClelland, através de sua teoria de necessidades 

(afiliação, poder e realização) e, na perspectiva do 

management [gerenciamento] na visão de Drucker” 

(LEITE, 2002, p. 43). 

 

Logo o empreendedorismo não é só uma questão de abrir novos 

negócios, mas implica a mudança de valores, visão de mundo e ações efetivas 

de transformação com impacto econômico.   Em linhas, gerais empreendedor 

seria “...aquele que assume riscos e começa algo novo” (DORNELAS, 2001, 

p.26) ou ainda “empreendedor é alguém capaz de desenvolver uma visão, mas 

não só. Deve saber persuadir terceiros, sócios, colaboradores, investidores, 

convencê-los de que sua visão poderá levar todos a uma situação confortável 

no futuro [...] é alguém que acredita que pode colocar a sorte a seu favor, por 

entender que ela é produto do trabalho duro [...] o empreendedor deve conduzir 
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ao desenvolvimento econômico, gerando e distribuindo riquezas e benefícios 

para a sociedade.” (DOLABELA, 1999, p.44-45).  

 

O que temos percebido é que em grande proporção, o 

empreendedorismo social tem recebido forte influencia desta lógica do 

empreendedorismo empresarial, bem como, a aplicação de muitos métodos e 

técnicas de gestão.  No entanto existem diferenças substâncias de um e outro 

tipo de empreendedorismo. Neto e Froes (2002) estabelecem as seguintes 

diferenças, como mostra o quadro a seguir.  

 

Quadro 1: Diferença entre empreendedorismo empresarial e 

empreendedorismo social 

 

Empreendedorismo empresarial  

Empreendedorismo social 

1. é individual 1. é coletivo 

2. produz bens e serviços  2. produz bens e serviços a 

comunidade 

3. tem o foco no mercado 3. tem o foco na busca de soluções 

para os problemas sociais 

4. sua medida de desempenho é o 

lucro 

4. sua medida de desempenho é o 

impacto social  

5. visa satisfazer necessidades dos 

clientes e ampliar as potencialidades 

do negócio 

5. visa respeitar pessoas da situação 

de risco social e promovê-las 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de NETO e FROES, 2002, p. 11 

 

Também podemos perceber que a relação do empreendedorismo 

empresarial com o empreendedorismo social, não é uma mera relação de 

transposição de conceitos e de técnicas de gestão. Nota-se que a sua 

aplicação tem potencializado a mudança de atitudes e visão de mundo e modo 

de produção das relações locais, como é dado vários exemplos deste processo 
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por ROURE e PADUA, (2001).  Esta influencia e especificidade, leva a alguns 

autores a distinguir entre as organizações sociais que são:  tradicionais e 

empreendedoras. No quadro abaixo selecionamos algumas características 

desta diferenciação a título de ilustração.  

 

Quadro 2 - Organizações sociais tradicionais e empreendedoras 

 

Tradicionais Empreendedoras 

1. Hierarquia  1. Time/trabalho orientado 

2. Controle centralizado 2. Descentralização/empowermet 

3. Foco no que é melhor para a 

organização 

3. Foco no que é melhor para o cliente 

4. Ênfase nos programas 4. Ênfase no centro de competências 

5. Dependente de recursos 5. Financeiramente auto-suficiente 

6. Tentar ser todas as coisas para 

todas as pessoas 

6. Nicho orientado 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de Thalhuber, Jim The National Center 

Social Entrepreneurs, in: www.socialentrepreneurs.org  

 

Nesta perspectiva, Neto e Fores entendem o empreendedorismo social 

como um novo paradigma, “O processo de empreendedorismo social exige 

principalmente o redesenho de relações entre comunidade, governo e setor 

privado, que se baseia no modelo de parcerias” (op.cit. p, 31)  , tendo como 

principal objetivo, “ ... retirar pessoas da situação de risco social e  [...] o foco é 

nos problemas sociais, e o objetivo a ser alcançado é a solução a curto, médio 

e longo prazos destas questões [...] buscando propiciar-lhes plena inclusão 

social. (op. cit., p. 11 e 12).   

 

Nota-se também que empreendedorismo social contribui 

significativamente para o cresciento do capital social, que por sua vez é 

entendido por Kliksberk, como sendo: “... o grau de confiança existente entre os 

atores sociais de uma sociedade as normas de comportamento cívico 

praticadas e o nível de associatividade que caracteriza” (KLIKSBER, 2001, p. 
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116). A importância do capital social esta na sua capacidade de produzir 

mudanças significativas na comunidade, com ressalta SOUTO MAIOR 

FONTES (2000, p. 10) “O estoque de capital social disponível nas 

comunidades, portanto, seria o elemento potencializador de seu 

desenvolvimento...”  

 

Logo, podemos verificar que o empreendedorismo social é um processo 

que pode produzir capital social e desencadear um processo continuo de 

desenvolvimento sustentável, principalmente quanto a questão regional e local 

de uma determinada região. Isto é reforçado por Neto e Froes, “A idéia de 

empreendedorismo social evolui a partir da necessidade de integrar ambas as 

metades – econômico e social – em benefício do bem-estar da sociedade.” 

(op.cit, p.81)   

 

4. O empreendedorismo social como indutor de inovação social  

 

Talvez a primeira indagação que podemos fazer ao ler o título deste 

tópico, como o empreendedorismo social pode induzir ou provocar o 

aceleramento da inovação no campo social? Tendo como principio o que vimos 

no tópico primeiro, entendendo como um processo de cooperação, 

solidariedade e principalmente de empoderamento dos sujeitos envolvidos no 

processo de gestão social.  

 

Desta forma a primeira compreensão que devemos ter, é de nos 

depararmos com um tema novo, pelo menos em sua atual configuração, mas 

na sua essência já existe a muito tempo. Alguns especialistas apontam Luter 

King, Gandi, Cristo, entre outros como empreendedores sociais. Isto decorrente 

a sua capacidade de liderança e inovação quanto às mudanças que 

provocaram em larga escala. Em nossa pesquisa sobre empreendedorismo 

social no Brasil, (OLIVEIRA, 2008.), uma das primeiras constatações foi a 

pouca bibliografia sobre o assunto, tanto aqui no Brasil como no exterior. O que 

demonstra que o tema é novo e ainda esta em desenvolvimento.  
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Este fato, gera certo grau de confusão entre alguns termos que são 

semelhantes, mas bem distintos. Esta confusão, diga-se de passagem, é 

encontrada, tanto por pesquisadores brasileiros como do exterior.  Logo, vamos 

destacar um exemplo típico desta modalidade e em seguida fazer algumas 

considerações e com isso, contribuir para um melhor entendimento deste tema, 

bem como, destacar os seus processos, características e estratégias. O 

exemplo é do CDI – Comitê de Democratização da Informática, criado pelo 

Brasileiro Rodrigo Baggio no Rio de Janeiro.  

 

O CDI é considerado hoje, como um exemplo Brasileiro de 

Empreendedorismo Social. Em 1994, Rodrigo Baggio, percebeu que a 

tecnologia da informática poderia ser uma grande ferramenta para lutar contra 

a exclusão social.  

 

Primeiramente criou um link para unir todos os jovens de todas as 

classes sociais, JovemLink. Notou que, só os que tinham computador é que 

acessavam a rede. Verifico que era necessário levar a tecnologia ao “outro lado 

da fronteira digital”. Assim, criou a primeira escola de informática na favela de 

Dona Marta, no subúrbio do Rio de Janeiro e deu os primeiros passos para a 

criação da ONG CDI, fundado em 1995. O CDI, é uma organização não-

governamental tem como missão “promover a inclusão social utilizando a 

tecnologia da informação como um instrumento para a construção e exercício 

da cidadania.”).  

 

Com sede no Rio de Janeiro, hoje (dados de 2007) está construída e 

consolidada uma rede de Escolas de Informática e Cidadania – EIC, de forma 

autônoma e auto-sustentáveis, são cerca de 789. Já foram capacitadas cerca 

de 461.440 crianças e jovens. Tem atuação em âmbito nacional, em 38 cidades 

e 20 estados.  E internacionalmente se encontra em cerca de 10 países.   

 

O CDI mantém uma vasta rede de parceiros para dinamizar suas 

atividades, tanto a nível nacional como internacional, destaca-se entre elas: 

BNDES, Fundação W.K.Kellogg, BID, Banco Mundial, Xerox, Fundação EDS, 

entre outros. Devido aos resultados e impacto social, este projeto é 
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considerado pela ONU como um projeto de exemplo mundial, pois pode ser 

aplicado em vários lugares e alcançar a um custo baixo, resultados 

significativos, quanto a inclusão, não só digital, mas social e de exercício da 

cidadania.   

 

Salientamos que esse exemplos, e muitos outros, fazem parte de um 

movimento considerado ante-globalização neoliberal, ou seja, movimentos, 

ações, que são emergentes, que procuram dar respostas a um sistema de 

globalização injusto, e sua ação ante-exclusão é centrado na cooperação, na 

solidariedade e no resgate de valores humanos perdidos, e que estão sendo 

re-vitalizados na cultura popular, na família e em ações emancipatórios (Cf. 

KLIKSBERG, 2001).  

 

E sem dúvida, o empreendedorismo social, se caracteriza como uma 

destas ações, como procuramos demonstrar a partir do exemplo apresentado. 

    

4.1) Empreendedorismo social – algumas considerações sobre o que não 

é.  

Antes de explicitarmos o nosso entendimento sobre o que é 

empreendedorismo social, vamos inicialmente apresentar o que não é 

empreendedorismo social, pois o tem sido confundido com muitos outros 

conceitos, entre eles destacamos os seguintes: a) Responsabilidade Social 

Empresarial (R.S.E), pois a mesma, supõe um conjunto organizado e 

devidamente planejado de ações internas e externas, e uma definição centrada 

na missão e atividade da empresa, face as necessidades da comunidade é um 

processo que a partir da I.S.O 26.000 requer uma política e um sistema de 

gestão específicos e está voltado para a estratégia empresarial, e por tanto do 

processo competitivo, o que não impede de ter o componente  

empreendedorismo social junto ao processo; b) Também não e  Economia 

Solidária, pois a mesma é de natureza organizativa diferenciada quanto aos 

aspectos ideológicos, e tem como principal ponto a auto-gestão e a 

socialização do processo de produção e seus resultados; c) Não é uma 

profissão, pois não é constituída legalmente,e nem tem formação universitária 

ou técnica, nem conselho regulador e código de ética profissional legalizado; d) 



www.ts.ucr.ac.cr   13 
 

também não é uma organização social que produz e gera receitas, a partir da 

venda de produtos e serviços, e muito menos um empresário que investe no 

campo social, o que esta mais próximo da R.S.E.   

 

Desta forma, a investigação realizada sobre o assunto (Cf. 

OLIVEIRA,2004), vem permitindo fazer esta distinção, e também captar um 

entendimento mais específico sobre o significado e formatação do 

empreendedorismo social, destacamos os seguintes pontos: a) é um novo 

paradigma, b) é um processo, c) é uma ciência e uma arte, d)  é um indutor de 

auto-organização social, e) uma nova tecnologia de gestão social.  Estes 

elementos podem ser identificados no caso apresentando do C.D.I, como 

ressaltamos em seguida. 

 

4.2) Empreendedorismo social: caracterização, processos e estratégias.  

 

Primeiramente o empreendedorismo social, pode ser considerado como 

uma derivação do empreendedorismo empresarial, e que recebeu forte 

influencia da R.S.E, mas atualmente apresenta diferenças significativas, entre 

elas, a busca por resultados não individuais mas coletivos, como no dizer de 

Dolabela, “um empreendedor de sonhos coletivos”, e pela busca de retorno 

social e não só financeiro, tal perspectiva conduz a uma leitura diferenciada 

tanto em relação ao mundo como dos seres humanos, ou seja é um novo 

paradigma, pois apresenta parâmetros teóricos e fundamentos próprios nessa 

perspectiva.   

 

Caracteriza-se por uma ação inovadora voltada para o campo social, é 

neste sentido um processo. Por processo entendemos a sucessão ordenada e 

inter-relacionada de ações que intencionalmente objetivam uma finalidade, 

utilizando para tanto meios e princípios técnicos e científicos para execução 

desta ação. No caso do empreendedorismo social o processo se inicia com a 

observação de uma determinada situação-problema local, em seguida procura-

se elaborar uma alternativa para enfrentar está situação. Esta idéia tem que 

apresentar algumas características fundamentais. A primeira é ser uma idéia 

inovadora, a segunda uma idéia que seja realizável, terceiro que seja auto-
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sustentável, quarto que envolvam várias pessoas e segmentos da sociedade, 

principalmente a população atendida, quinto que provoque impacto social e que 

possa ser avaliada os seus resultados.  

 

Os passos seguintes visam colocar esta idéia em prática, 

institucionalizar e gerar um momento de maturação até ser possível a sua 

multiplicação em outras localidades, criando assim um processo de rede de 

atendimento ou de Franquia Social, e até mesmo se tornar numa política 

publica.   

 

As características e especificidades dos empreendimentos sociais e dos 

empreendedores sociais, fazem com que este processo seja considerado uma 

arte é uma ciência. Ciência pois no desenvolvimento de seu processo utiliza 

elementos técnicos e científicos que podem ser aprendidos e aplicados por que 

estuda e se empenha em dominar tal conhecimento. É uma arte, pois além do 

fator técnico o mesmo terá formas e resultados diversos a depender do fator e 

talento humano, em outras palavras, o toque humano, único que cada pessoa 

tem, faz diferença na ação sistematizada.  

 

Tais fatores podem ser observados no caso apresentado, do CDI, onde 

encontramos todos estes elementos: 1º)  é uma idéia inovadora, ninguém havia 

realizado tal ação; 2º) uma idéia que foi realizada; 3º) se tornou auto-

sustentável; 4º) envolveu várias pessoas e segmentos da sociedade ( 

principalmente a população atendida); 5º) provocou impacto social, local e 

global, e que podem ser avaliados os seus resultados e retorno do investimento 

aplicado; 6º)  foi multiplicada e aplicada em outras regiões e até em outros 

países; 7º) se transformou  em exemplo na elaboração de políticas públicas em 

vários Estados.   

 

Em nossa pesquisa (OLIVEIRA, 2004) sintetizamos este processo num 

modelo inspirado na metáfora da metamorfose da lagarta que se transforma 

em borboleta. chamamos esta metodologia de Casulo Sócio-tecnológico.    O 

mesmo tem as seguintes características: fase 1) Lagarta, representando a 

idéia, fase 2) o casulo, representando a idéia em movimento, consolidação, 
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institucionalização, maturidade, e a fase 3) a borboleta, representando a 

multiplicação e impacto da idéia transformada em ação interventiva de impacto 

e com possibilidade de replicabilidade, como é o caso do CDI.   

 

Estes elementos e a perspectiva de integração e inovação social, fazem 

como o empreendedorismo social também seja considerado como um  indutor 

de auto-organização social, e de inovação social, ou seja, são ações que se 

iniciam no local e numa situação localizada, no entanto o seu desenvolvimento 

processual conduz necessariamente a geração de capital social, 

empoderamento dos envolvidos e conseqüentemente a emancipação social, 

tais ações e efeitos, são possíveis a partir do entendimento de um processo de 

autopoiese, no dizer de Maturana (1999) onde um dos principais fatores é a 

capacidade de conservação da espécie humano e preservação do meio 

ambiente, o que só pode ocorrer quanto se tiver amor entre os seres vivos 

dentro de um sistema social, ou seja,  

“A mudança social é uma mudança na configuração de 

ações coordenadas que define e a identidade particular 

de um sistema social particular. E isso porque a mudança 

social só acontece quando o comportamento dos 

sistemas vivos individuais que compõem o sistema social 

se transformam de maneira a dar origem a uma nova 

configuração de ações coordenadas que define uma 

nova identidade para o sistema social.” (idem, p. 190). 

 

Acreditamos que é isso que o empreendedorismo social tem feito e 

poderá fazer, a partir da potencialização do poder local, desencadear ações 

que gerem mudança global em todo o sistema social e são essas 

características que diferem o empreendedorismo social da R.S.E, e outras 

abordagem de intervenção social.    

 

5. Elementos de inovação na área de gestão social e influencia da lógica 

do empreendedorismo social.  
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 Anteriormente citamos que as bases do empreendedorismo social foram 

colocadas em prática através de um projeto de extensão, onde culminou em 

várias ações. Queremos destacar uma delas. A criação de uma cooperativa de 

mulheres. Como exemplo é possível destacar o que estamos defendendo como 

sendo um processo de inovação social através do empreendedorismo social.  

 

 O trabalho teve início com uma pesquisa feita com uma aluna do curso 

de Serviço Social que detectou que mais de 60% dos alunos faziam parte de 

famílias monoparentais. Procurou o projeto Casulo Sócio Tecnológico, 

coordenado por nós, e com parcerias significativas a época, entre elas: 

Fundação Banco do Brasil, Receita Federal,  e uma em específico, a 

Associação Comercial e Empresarial de Toledo – ACIT. 

 

 Essa parceria seria decisivo no tocante a criação da cooperativa, pois a 

pós formar um grupo de mulheres, com o perfil citado, houve um processo de 

treiamento e elaboração de um empreendimento, que deveria ser e surgir a 

partir da vontade e desejo das mulheres. Esss processo teve três fases: 1) 

capacitação de conhecimentos de gestão de empreendimentos e elaboração 

de plano de negocio social, 2) territorialização e mapemaneto de oportunidades 

no bairro onde elas moravam e elaboração de um mapa inteligente que 

mostrava os empreendimentos existentes e as possíveis oportunidades, e 3) 

escolha da forma de institucionalização e plano de negócio social e sua 

execução. 

 

 Decorrente a experiência da maioria do grupo, optou-se por costura e o 

sistema de cooperativa de trabalho, então foi constituída a Coopermesa – 

Cooperativa de Mulheres Empreendedoras Sociais em Ação. Para a criação da 

mesma tivemos o envolvimento da ACIT, representando o empresariado da 

cidade, a prefeitura municipal, associação de moradores as mulheres do 

projeto e voluntários de escolas e ONGs, como o Rotary Club.  

 

 Por reivindicação das mulheres sob nossa orientação, o prefeito da 

cidade cede uma área de 500 metros e reformação um galpão de cerca de 200 

metros, onde hoje é a sede da cooperativa. Com o trabalho em andamento 
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foram geradas várias outras parcerias entre elas com o Correio que doa 

semestralmente lotes de malotes de lona que seriam descartados, com essa 

lona as mulheres fazem bolsas de eventos para as faculdades. Outras 

empresas de confecção doam restos de tecidos, com esses retalhos elas 

confeccionam estopas que são vendidas para oficinas e empresas que 

precisam desse material para limpar as mãos.  

 

 A cooperativa já existe a quatro anos, está caminhando com suas 

próprias pernas, mas ainda necessitando de apoio, principalmente do poder 

público, que ainda não entendeu que não basta dar o peixe e ensinar a pescar, 

é preciso apoiar constantemente até que acha maturidade e condições 

próprias, mas a despeito disso essas mulheres estão caminhando, fornecendo 

serviços até para grandes empresas como Itaipu Binacional, o que demonstra a 

credibilidade do seu trabalho. A presidente, Sra. Geni, em 2010 recebeu o 

segundo lugar do Prêmio Nacional Sebrae Mulher Empreendedora, e por esse 

projeto, Casulo e a parceria com a ACIT recebemos em 2007 o Prêmio 

Ethos/Valor de Responsabilidade Social Empresarial e Sustentabilidade, 

mostrando a força e a inovação no processo de gestão social integrada, 

sustentável e solidária.  

 

6. Evidências do emergir da gestão social integrada, sustentável e 

solidária.  

 

 Além dos casos já apresentados, tanto o do CDI como da Coopermesa, 

gostaríamos de apresentar três outros fatores que evidenciam e corroboram 

com a tese de que a lógica do empreendedorismo social, mesmo que ainda 

não sendo explicitado como tal, está influenciando e contribuindo para o 

processo da inovação social. Vejamos quais sejam esses fatores. 

 

5.1) A mudança da lógica de elaboração de projetos sociais. 

 

 Desde os primeiros estudos sobre o tema em 2003, já havíamos 

evidenciado uma mudança na lógica de elaboração de projetos sociais, no 

caso do empreendedorismo social essa lógica é mais profunda, pois evocam 
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outros conceitos, estruturas e exigências no tocante a propor um novo 

empreendimento. A isso se tem chamado de Plano de Negócio Social, tendo 

como referencia história o Plano de Negócio da área empresarial, esse 

documento e processo de elaboração de proposta, tem os seguintes objetivos: 

a) planejar as atividades, sistematizar a produção, b) apresentar uma 

referencia e ser uma fonte de consulta e análise das idéias e dos projetos da 

organização, c) auxiliar a apresentar propostas de captação de recursos e a 

dialogar com outros futuros parceiros e investidores.  

 

 A Ashoka (2001) pode ser considerada umas das organizações que 

melhor difundiu esse conceito no Brasil, a mesma apresenta a seguinte 

estrutura: sumário executivo, organização, produto/serviço, mercado, 

markentig, equipe gerencial, planejamento financeiro, riscos e oportunidades e 

plano de implementação.  

 

 Também é possível ver essa lógica nos editais de grandes organzações, 

exemplo Fundação banco do Brasil, Petrobrás e do próprio Ministério de 

Desenvolvimento Social e combate a fome, onde elementos como 

sustentabilidade, impacto (resultados qualitativos e quantitativos) e possível 

replicação estão em evidência nesses processos. Mostrando que essa lógica, 

passa não só para organizações do terceiro setor, mas também no primeiro e 

no segundo setor, alterando significativamente a lógica de elaboração de 

propostas e projetos sociais.  

 

 5.2) A exigência e necessidade dos projetos serem sustentáveis, de 

impacto e replicáveis. 

 

Outro ponto que fica evidente no caso da elaboração do Plano de 

Negócio Social, e a partir do exemplo tanto do CDI como da Coopermesa, fica 

claro que um projeto na perspectiva do empreendedorismo social deva 

apresentar outros três elementos fundantes, a saber: a) ter impacto social, b) 

ser sustentável e c) ser replicado.  Esses fatores alteram significativamente a 

lógica de projetos sociais convencionais, principalmente no setor público, que 
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via de regra não era cobrado/exigido resultados, era como se fosse um saco 

sem fundo de captação de dinheiro público que não alterava nada.  

 

5.3) A necessidade de integração e solidariedade entre pessoas e 

organizações  

  
Por fim, um outro fator que evidência essa lógica, é a capacidade e 

necessidade de se realizar parcerias, e parcerias com todas as organizações e 

seguimentos, percebe-se que não é mais possível setorizarmos as 

responsabilidades, não é mais possível ficar culpando esse ou aquele pelas 

mazelas da humanidade, é preciso integrar recursos, esforços, desejos, 

sonhos, para que o todo possa ser de benéficio geral da sociedade. Daí 

podemos afirmar que é preciso como mostramos no caso da coopermesa em 

específico, reafirmar a necessidade de integração dos esforços e otimização 

dos recursos, tanto públicos como privados, o problema é complexo, não pode 

ser tratado com simplismos e banalizações. 

 

 Solidariedade que fere, é aquela que se dá uma esmola e acredita que 

com isso as pessoas vão mudar, solidariedade de liberta é a que fornece apoio, 

incentiva, estimula, não faz pelo outro o que ele deve fazer, é amável mas 

firme, e fazer sonho sair do papel e das palavras de palanque e tornar real nas 

vidas das pessoas, com trabalho, remuneração digna, sem assistencialismo, 

sem paternalismo.  

 

 E integrar e perceber que em determinadas ações, exemplo prefeituras, 

a geração de trabalho e renda, não deve ficar só para a assistência social,mas 

também tem que estar interligada as demais secretarias afetas, como do 

comercio, do trabalho, da saúde, assim como as universidades e seus vários 

cursos tem que sair dos muros das escolas e ir para campo, ir a onde o povo 

esta precisando do conhecimento que aprimore a sabedoria popular, e acelere 

o desenvolvimento integrado, amoroso e sustentável.  
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Considerações finais.  

 

 Ao longo da apresentação dos dados e considerações realizadas nesse 

artigo, procuramos dar ênfase no surgimento e caracterização do 

empreendedorismo social, como um processo que vem crescendo e 

influenciando a lógica de fazer ações de interveção social, principalmente no 

tocante a exigência de sustentabilidade, replicabilidade e idéias inovadores de 

alto impacto, qualitativo e quantitativo, o que principalmente para as políticas 

públicas e sociais em especifico, trazem sem dúvida um processo de inovação 

social.  

 

 E essa inovação social, está fazendo emergir,a partir da lógica do 

processo de empreendedoriismo social, um estilo diferenciado de gestão 

social, que aqui denominamos de Gestão Social Integrada, sustentável e 

solidária, e mostrada a partir de dois exemplos, o do CDI e da Coopermesa, 

que demarcam a diferença entre inovação social e inovação 

privada/empresarial, a primeira como sendo cooperativa, sendo realizada com 

o outra para outros, e com sentido de solidariedade que liberta, que emancipa 

através de novos arranjos e empreendimentos e tecnologias sociais, e a 

segunda para fins produtivos, acumulação privada, excludente e sectária, que 

destrói o meio ambiente, separa as pessoas pela competição excessiva e 

predatória.  

 

 Com isso, esperamos ter contribuído com o debate da inovação social, 

que sem dúvida carecem de maior aprofundamento, e explicitação de ações 

que estão por certo sendo fecundas e exemplares no Brasil como no mundo.  
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