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Problemas sociais é o que não faltam no mun-
do. Embora o último século tenha testemunhado 
a erradicação de doenças como a poliomielite e 
varíola, e uma importante redução na porcenta-
gem de pessoas vivendo em condições de pobreza 
extrema, muitas comunidades ainda sofrem com 
problemas persistentes, tais como desigualdade de 
gênero, desalojamento crônico e falta de emprego.

Os governos e organizações da sociedade civil 
tradicionais muitas vezes não se encontram pre-
parados para resolver desafios persistentes como 
esses. Isso criou uma oportunidade para outros 
stakeholders (i.e. partes interessadas) criarem so-
luções alternativas. Muitas dessas novas soluções 
podem ser encontradas entre empreendedores que 
lideram empreendimentos sociais, ou seja, empre-
sas com fins lucrativos que buscam criar resultados 
sociais ao mesmo tempo que atingem seus objetivos 
financeiros.*  Para os propósitos do deste relatório, 
empreendimentos sociais foram definidos como 
empresas com fins lucrativos que incorporaram 
uma missão social em suas atividades e se auto-i-
dentificam como empresas com enfoque social.†

Um dos exemplos de maior destaque de empreende-
dorismo social é a Sanergy, uma empresa queniana 
que aborda questões de higiene e saúde públicas 
comuns em muitos países em desenvolvimento.1 A 
empresa fabrica “Fresh Life Toilets” (um projeto de 
saneamento e recuperação de resíduos) que são 
acessíveis, versáteis e de fácil manutenção. Esses 
banheiros acessíveis ao público operam através de 
uma rede de franquias de operadores locais que 
ajudam a gerar demanda local e reprocessam os 
resíduos para transformá-los em fertilizantes.

Outro empreendimento social é a The Little Market, 
uma empresa sediada nos Estados Unidos que ajuda 
a gerar emprego em comunidades de baixa ren-
da.2 A empresa utiliza uma plataforma na Internet 
para vender artesanatos produzidos por artesãos de 
populações desfavorecidas em um sistema de fair 
trade (em português, “comércio justo”). Ao gerar 
empregos qualificados para esses artesãos, The 
Little Market está ajudando a aumentar as rendas 
das famílias e comunidades do mundo afora.

Os empreendedores sociais não conseguem resol-
ver todos os problemas, mas, assim como a Sa-
nergy e a The Little Market, podem sim identificar 
e enfrentar desafios relacionados ao saneamento 
básico e desenvolvimento da força de trabalho, 
respondendo com mecanismos mercadológicos. 
Com isso, essas empresas desempenham um papel 
ao lado de governos e organizações sem fins lu-
crativos para melhorar as sociedades onde atuam.

A fim de identificar estratégias que podem capa-
citar ainda mais empreendedores sociais para que 
obtenham êxito, a Endeavor Insight conduziu um 
estudo detalhado sobre o setor empresarial so-
cial em São Paulo ao longo de 2015. Os motivos 
pelos quais a cidade de São Paulo foi selecionada 
como um estudo de caso serão explicadas a se-
guir, nesse documento. No entanto, discussões 
com importantes executivos e investidores indi-
cam que os resultados dessa pesquisa são alta-
mente relevantes para o setor como um todo.

O estudo incorporou entrevistas com empreen-
dedores sociais, executivos e líderes da indústria.  
Informações adicionais sobre as empresas sociais 
locais e seus respectivos fundadores também fo-
ram coletadas a partir de fontes como Mattermark, 
Crunchbase, AngelList e LinkedIn, assim como 
estudos acadêmicos e publicações da indústria.  
Esse conjunto de dados foi analisado por pesqui-
sadores da Endeavor Insight utilizando técnicas de 
análise de redes sociais e outras metodologias.

As páginas a seguir desse relatório compartilha-
rão os resultados da avaliação do setor de em-
preendedorismo social em São Paulo utilizando 
a estrutura de um ecossistema empreendedor. O 
relatório também oferecerá recomendações para 
a continuidade da expansão de empresas sociais 
na cidade e destacará aprendizados que líderes 
em outras cidades e regiões podem utilizar para 
apoiar os empreendedores sociais de suas pró-
prias comunidades da melhor maneira possível.

Introdução: a melhora no ambiente onde atuam as 
empresas sociais pode beneficiar comunidades do 
mundo todo.

* Para os fins desse estudo, os termos “empreendimentos sociais”, “empresas sociais”, e “negócios sociais” serão utilizados exclusivamente para referir-se a organiza-
ções com fins lucrativos. “Empreendedores sociais” também serão utilizados exclusivamente para referir-se a fundadores dessas empresas sociais com fins lucrativos.
† Notar que essa análise inclui apenas entidades com fins lucrativos e que as expressões ‘empreendimen-
to social’ e ‘empresa social’ são utilizadas como sinônimos no presente relatório.



* Líderes locais podem optar por medir resultados específicos por indústria, como criação de patente, para realizar maiores avaliações dos efeitos da eficácia de um ecossistema. 
No entanto, é fundamental que essas mensurações concentrem-se nos outputs criados pelos empreendedores e suas empresas. A eficácia de um ecossistema não pode ser medi-
da por meio de inputs internos, como recursos financeiros investidos pelo governo ou métricas de participação, como o número total de organizações e programas de apoio.

RESULTADOS

Os resultados de um ecossistema empreendedor po-
dem ser avaliados pela análise do número de empre-
sas dentro de uma rede de ecossistema que ganha 
escala e gera resultados significativos, como a gera-
ção de empregos e retorno financeiro.* Dados de es-
tudos do mundo afora demonstraram que resultados 
econômicos são geralmente criados por um número 
relativamente baixo de empresas bem-sucedidas 
que crescem com maior rapidez do que a média.5

AUTO-SUSTENTABILIDADE

A auto-sustentabilidade de um ecossistema é de-
terminada pelo nível em que os melhores empre-
endedores reinvestem seus recursos de volta na 
rede local, influenciando e apoiando os demais. 
Quando esses líderes de alta performance orien-
tam os outros, abrem novas empresas, incentivam 
ex-funcionários a se tornarem empreendedores e 
atuam como investidores-anjo, seu capital financei-
ro, intelectual e social pode estimular o crescimento 
de outras empresas bem-sucedidas. Quanto mais 
os empreendedores bem-sucedidos reinvestem no 
seu ecossistema local, menos o ecossistema per-
manece dependente de apoio externo ou contribui-
ções individuais de qualquer pessoa ou empresa. 
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Empreendedores e empresas são moldados por 
muitas instituições e pessoas diferentes que convi-
vem em suas comunidades. O termo “ecossistema 
empreendedor” (ou “ecossistema de empreen-
dedorismo”) descreve a forma como indivíduos, 
empresas, organizações e governos interagem 
para influenciar o desenvolvimento de empreen-
dedores interrelacionados e suas empresas em 
uma única área metropolitana ou região local.3

Uma cidade típica normalmente apresentará diver-
sos ecossistemas, cada um focado em indústrias 
locais distintas. Da mesma forma, cada um terá seus 
próprios empreendedores, assim como investido-
res especializados e outros grupos da indústria. Os 
pesquisadores da Endeavor Insight desenvolveram 
ferramentas para avaliar a saúde do ecossistema 
empreendedor de três maneiras: mensurando sua 
magnitude, resultados e auto-sustentabilidade.

MAGNITUDE 
A forma mais simples de avaliar a magnitude de 
um ecossistema é medindo o número de funda-
dores que estão apoiando e influenciando outros 
empreendedores por meio de relações interpes-
soais e envolvimento em organizações locais.4 
Exemplos das relações de apoio e influência que 
conectam empreendedores em uma rede de ecos-
sistema local incluem parcerias de co-fundado-
res, relações de mentoria e investimentos-anjo. 

Alguns dos ecossistemas empreendedores mais sau-
dáveis estudados pela Endeavor Insight incorporavam 
bem mais de mil fundadores que se conectavam 
por meio desses tipos de relações. Por outro lado, 
se conexões similares a essas não forem encon-
tradas entre um grupo de empreendedores e suas 
empresas, isso indica que um ecossistema empre-
endedor local pode de fato não existir entre eles. 

Background: a situação de um ecossistema 
empreendedor pode ser medida com base em sua 
magnitude, resultados e auto-sustentabilidade.  



* Líderes locais podem optar por medir resultados específicos por indústria, como criação de patente, para realizar maiores avaliações dos efeitos da eficácia de um ecossistema. 
No entanto, é fundamental que essas mensurações concentrem-se nos outputs criados pelos empreendedores e suas empresas. A eficácia de um ecossistema não pode ser medi-
da por meio de inputs internos, como recursos financeiros investidos pelo governo ou métricas de participação, como o número total de organizações e programas de apoio.
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Contexto: ecossistemas eficazes de empreendedorismo 
social podem de fato existir? O estudo em são paulo pode 
nos ajudar a encontrar uma resposta.

Nos últimos anos, tem havido um grande aumento 
no número de empresas sociais surgindo no mundo 
todo. Uma classe inteira de organizações de apoio, 
tais como a Ashoka e Aspen Network of Develop-
ment Entrepreneurs (ANDE), também surgiram junto 
com investidores focados em impacto e outros 
stakeholders.  O vasto âmbito do setor é ilustrado 
pelo financiamento injetado por investidores atu-
almente. Uma pesquisa conduzida no ano passado 
pela J.P. Morgan e a Global Impact Investing Network 
descobriu que investidores de impacto focados no 
âmbito social estavam gerindo 60 bilhões de dóla-
res em ativos do mundo todo, representando um 
aumento anual de 7%.6  Análises anteriores da J.P. 
Morgan já estimaram que investimentos como esses 
poderiam crescer até U$ 1 trilhão nos próximos 
anos.7

À medida que empresas sociais foram atraindo a 
atenção de líderes governamentais, acadêmicos e 
investidores, agora é muito comum encontrar arti-
gos, conferências e até mesmo legislações que visam 
apoiar o “ecossistema empreendedor para empresas 
sociais”.8  Essas discussões levantam uma questão 
importante: em vista das características e desafios 
únicos do setor, é possível existir um ecossistema 
empreendedor saudável para empresas sociais em 
uma cidade específica ou região local?

A criação de um ecossistema empreendedor de 
magnitude significativa não é nada fácil. As empresas 
sociais não são unidas por uma indústria comparti-
lhada, e sim por um sentido de propósito comum. 
Os fundadores de uma empresa de energia verde, 
uma organização de educação on-line e um negócio 
de saneamento podem ser todos empreendimentos 
sociais, mas suas empresas não terão muitas seme-
lhanças.  Diferente de empreendedores locais que 
trabalham na mesma indústria, esses fundadores 
sociais terão que acessar diferentes clientes e forne-
cedores, potenciais funcionários e conhecimentos 
de investidores. Tais diferenças podem dificultar o 
processo, pois empreendedores não necessariamen-
te valorizariam o apoio dos demais. Empreendedores 
que trabalham em áreas distintas também são menos 
propensos a encontrar uns aos outros e construir 
relações.

Em termos de eficácia, fundadores de empresas 
sociais também enfrentam desafios únicos à medida 
que tentam ganhar escala e obter sucesso. Espe-
cialistas já notaram que as missões distintas desses 
empreendedores – impacto social e sucesso finan-
ceiro, ou pelo menos sustentabilidade – podem criar 
desafios que dificultam o crescimento de um número 
significativo de empresas no setor. Os investidores e 
as organizações de apoio que buscam ajudar empre-
sas sociais a superar esses desafios também devem 
desenvolver um amplo conjunto de habilidades e 
conhecimentos uma vez que os fundadores sociais 
trabalham em uma grande variedade de áreas. Final-
mente, sé é difícil para um ecossistema de empre-
endedorismo social atingir uma magnitude tangível 
ou eficácia significativa, será impossível tornar-se 
autossustentável.

A fim de determinar se é possível desenvolver 
ecossistemas eficazes de empreendedorismo social 
em outras cidades, os pesquisadores da Endeavor 
Insight realizaram uma pesquisa profunda no setor de 
uma região metropolitana específica. Após consul-
tarem com líderes de uma série de organizações de 
empreendedorismo social e empresas de investi-
mento a nível mundial, os pesquisadores da Endeavor 
Insight resolveram estudar as empresas sociais em 
São Paulo.

São Paulo foi identificada como o local ideal para 
essa pesquisa devido a uma série de fatores. Em pri-
meiro lugar, os principais investidores e organizações 
de apoio atuando em todo o setor empresarial social 
possuem uma presença significativa na cidade. A 
afiliada local da rede ANDE, por exemplo, é uma das 
maiores agências locais da organização no mundo 
todo. Em segundo lugar, houve a identificação de 
várias centenas de empresas e fundadores sociais na 
cidade, com os quais seria possível conduzir pes-
quisas e entrevistas. Por fim, as entrevistas com os 
líderes do setor indicaram que o setor empresarial 
social em São Paulo era liderado e financiado por 
pessoas da comunidade local, portanto os líderes da 
indústria indicaram que isso tornaria os resultados 
mais replicáveis e sustentáveis na comparação com 
outros núcleos internacionais. 
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Análises: evidências preliminares sugerem 
que alguns componentes de um ecossistema 
empreendedor saudável podem ser encontrados em 
são paulo. 

Antes do estudo de empresas sociais em São Paulo 
tornar-se viável, os pesquisadores da Endeavor Insi-
ght precisavam definir o que uma empresa social é 
de fato – pelo menos para os fins desse estudo.  As 
definições de empresas sociais variam amplamente 
entre diferentes países e organizações. Além disso, 
o Brasil, diferente dos outros países, não possui uma 
designação legal para esses tipos de empresas.

Para os fins dessa pesquisa, empresas ou empre-
endimentos sociais foram definidos como empresas 
com fins lucrativos que incorporaram uma missão 
social em suas atividades e se auto identificam 
como empresas com enfoque social. Essa definição 
mais ampla permitiu que a Endeavor Insight tomas-
se uma perspectiva expansiva sobre o setor de São 
Paulo como um todo. O recrutamento para entre-
vistas e pesquisas foi realizado através do trabalho 
em conjunto com organizações locais que possuí-
am relações existentes com fundadores sociais. Os 
empreendedores que formaram parte da pesquisa 
comandam uma ampla variedade de empresas so-
ciais, desde um produtor de 28 anos de documentá-
rios sociais, passando por uma startup de desenvol-
vimento sustentável, à uma empresa de tratamento 
de água de cinco anos.

A pesquisa inicial estabeleceu o papel influente 
de uma empresa no cenário de empreendedorismo 
social em São Paulo, revelando uma cadeia de cone-
xões ao redor da Geekie, uma empresa que ajuda a 
expandir oportunidades educacionais para os jovens 
do Brasil. Ao invés de obrigar alunos a seguirem o 
sistema de ensino nacional, a Geekie oferece uma 
plataforma de ensino personalizada e adaptativa para 
ajudar os estudantes a se prepararem para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), a prova nacional 
mais importante para ingresso nas faculdades.

PERFIL DA EMPRESA: GEEKIE

No Brasil, assim como em muitos outros países 
em desenvolvimento, muitas crianças precisam 
abandonar os estudos porque não conseguem dar 
conta da carga de trabalho. A Geekie utiliza o poder 
da tecnologia para democratizar a educação de 
qualidade para os 20 milhões de alunos do ensi-
no fundamental e médio do Brasil. Sua plataforma 
adaptativa utiliza inteligência artificial e aprendiza-
gem automática para personalizar a experiência de 
aprendizado do aluno, e visa refletir as necessidades 
educacionais específicas de cada um. Essa solução 
já ajudou mais de 5 milhões de estudantes das cida-
des brasileiras. 

Os empreendedores por trás da Geekie tinham 
carreiras de sucesso em grandes bancos de inves-
timento. Ambos vieram de famílias de imigrantes 
rígidas, as quais esperavam excelência acadêmica, 
o que acabou gerando melhores oportunidades. 
Durante a sua adolescência, Cláudio Sassaki, um dos 
fundadores, ficou em primeiro lugar no vestibular 
para a USP, cursou arquitetura e depois recebeu 
uma bolsa de estudos pela Universidade de Stanford 
onde obteve dois diplomas, um em administração 
e outro em educação. Antes de lançar a Geekie, 
Sassaki percorreu uma carreira de dez anos na área 
de finanças. Seu sócio, Eduardo Bontempo, fez 
“carreira” em educação: ele era professor particular, 
professor assistente e tutor, tudo antes de obter seu 
MBA no MIT e de ingressar no Credit Suisse, onde 
conheceu Sassaki. Ambos fundaram a Geekie em 
2011.



PERFIL DA EMPRESA: GEEKIE
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* Embora essa metodologia não seja perfeita – em teoria, uma empresa com poucos funcionários pode ter milhões de dólares em retornos financeiros e impac-
to social no mundo todo – a experiência dos pesquisadores da Endeavor Insight indica que ainda assim poderia proporcionar uma referência útil.
† A OCDE define micro e pequenas empresas como aquelas que possuem menos de 20 funcionários.

RESULTADOS

A rede dos empreendedores sociais de São Paulo 
está, sem dúvida, atingindo um tamanho conside-
rável. No entanto, o número de casos de sucesso 
dentro do ecossistema não é tão grande, o que 
indica que o ecossistema local pode melhorar seus 
resultados de forma geral. Ainda que seja difícil com-
parar dados de impacto social em vista de todos os 
diferentes tipos de empresas nesse setor, é possível 
ter uma noção da escala relativa de cada empresa 
local com a análise de dados de emprego.*  Esses 
números revelam que a grande maioria das empre-
sas sociais incluídas no mapa de rede são micro ou 
pequenas empresas.  Embora essa falta de escala seja 
provavelmente devido em parte ao pouco tempo de 
empresa da maioria dos empreendimentos da cidade, 
o setor de negócios sociais em São Paulo precisa 
de empresas com mais escala para demonstrar que 
cumpre o primeiro critério examinado neste estudo.

O fato de um número relativamente pequeno de 
empresas sociais desse estudo ganharam escala 
significativa pode ser explicado por outra desco-
berta. Dados da pesquisa sobre desafios individuais 
que cada empresa atualmente enfrenta revelaram 
que empreendedores sociais em São Paulo não 
compartilham o mesmo conjunto de necessidades. 
Alguns classificam acesso a financiamento como um 
grande obstáculo. Outros relatam poucos desafios 
com financiamento, mas muitas dificuldades com 
relação a funcionários ou infraestrutura pública. No 
entanto, não há um consenso claro dentro do setor 
como um todo.  Essas diferenças podem restringir a 
eficácia de atividades como mentoria ou investimen-
tos-anjo entre empreendedores. Também podem 
tornar ainda mais desafiador para organizações de 
apoio, como aceleradoras, desenvolverem habili-
dades especializadas que promovem o crescimento 
de empresas sociais locais, uma vez que as necessi-
dades de cada uma delas diferem tanto e, por isso, 
têm mais desafios ao criar padrões de suporte.

AUTO-SUSTENTABILIDADE

Uma vez que poucos empreendedores sociais nessa 
rede ganharam escala de forma significativa, é cedo 
demais para realizar uma análise da auto-susten-
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Análise: um ecossistema de empreendedorismo social 
existe sim em São Paulo, mas apenas uma pequena parte 
das empresas estão ganhando escala. 

Uma análise holística do mapa de redes dos empre-
endedores sociais de São Paulo revelou que o padrão 
de conexões ilustrado pelo fundador da Geekie não 
era o único. Vários grupos como esse podem ser en-
contrados entre outros empreendedores da cidade. 

Essas relações estão ilustradas no mapa de rede da 
página seguinte, assim como outras conexões entre 
empreendedores sociais em São Paulo. Os funda-
dores de cada empresa são representados por bolas 
azuis, os quais estão organizados em aros de acordo 
com o período de tempo a partir da data em que 
cada empresa foi fundada. O tamanho da bola de 
cada empresa é uma indicação do nível de influência 
dos fundadores. Essa influência é representada por 
setas multicoloridas que demonstram o apoio de 
empreendedores para o surgimento e crescimen-
to de novas empresas na indústria local, atuando 
como empreendedores, mentores, investidores, 
como ex-funcionários e exemplos inspiradores.

MAGNITUDE

A conectividade ilustrada nesse mapa de rede 
demonstra que um ecossistema empresarial social 
de magnitude significativa realmente existe em São 
Paulo. Curiosamente, empreendedores de em-
presas sociais locais não estão apenas apoiando 
empreendedores que trabalham na mesma indús-
tria, mas também aqueles que atuam em indústrias 
completamente diferentes. Na realidade, a maioria 
das relações ilustradas nesse mapa existem entre 
empresas sociais que atuam em áreas distintas. 

A análise do mapa também revela o crescimento 
considerável do número de empresas e conexões 
nos últimos anos. Mais da metade das empresas 
nessa rede foram fundadas nos últimos cinco anos. 
Em termos dos tipos de conexões específicos, 
o empreendedorismo serial é bastante comum. 
Fundadores de algumas empresas, como aqueles 
do aplicativo de consciência emocional Ihearyou, 
fundaram uma série de outros negócios locais. 
Da mesma forma, relacionamentos de mentoria 
e inspiração podem ser encontrados em diversos 
casos do ecossistema. A única conexão que parece 
ser relativamente menos frequente é a do investi-
mento-anjo entre fundadores e empresas locais.  



† A OCDE define micro e pequenas empresas como aquelas que possuem menos de 20 funcionários.

tabilidade do ecossistema. No entanto, a evidência 
anedótica indica que os fundadores das maiores 
empresas sociais locais estão trabalhando para apoiar 
o desenvolvimento de outros empreendedores, 
atuando como mentores e abrindo novas empresas.†

É também evidente que organizações de apoio vêm 
desempenhando um papel importante na criação 
de um cenário de empreendedorismo social autos-
sustentável na cidade. Uma série de organizações, 
particularmente a Artemisia e o Instituto Quintes-
sa – a propósito, as duas principais aceleradoras 
entre as empresas fundadas por empreendedores 
entrevistados nesse projeto – já estão cooperando 
com o objetivo de definir diretrizes para o ambiente 

empresarial social. O grupo de aceleradoras, incuba-
doras e programas de apoio envolvidas nesse esforço 
coletivo estão dando andamento ao processo de 
construção de uma rede dedicada à avaliação, apoio 
e promoção de empreendedores em todo o Brasil. 
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Impacto: fundadores sociais em são paulo estão 
abordando problemas locais críticos, tais como o 
desenvolvimento da força de trabalho.

Os empreendedores sociais de São Paulo estão aju-
dando a abordar diversos problemas sociais à medida 
que constroem suas empresas no ecossistema local. 
Sua utilização de mecanismos mercadológicos está 
atendendo às necessidades que muitas vezes não 
podem ser atendidas de forma eficiente pelo gover-
no ou organizações da sociedade civil. Exemplos do 
impacto das empresas sociais podem ser identifi-
cados em áreas como desenvolvimento da força de 
trabalho.

O desenvolvimento da força de trabalho – em 
particular, a criação de oportunidades de emprego 
para jovens – é uma questão crítica em São Paulo. A 
região metropolitana da cidade é o lar de um décimo 
da população do Brasil, incluindo aproximadamente 
5 milhões de pessoas entre 15 e 24 anos. Estimati-
vas da Endeavor Insight sugerem que o desemprego 

entre esses jovens supera os 15%. Esses problemas 
apresentam repercussões de longo prazo. Economis-
tas observaram que os jovens que enfrentam contra-
tempos durante os primeiros anos de carreira muitas 
vezes acabam tendo suas oportunidades reduzidas e 
ganham salários mais baixos por muitos anos.9

Empresas como a Geekie ajudam a enfrentar esse 
desafio, proporcionando ferramentas e programas 
educacionais que ajudam a capacitar os jovens mais 
desfavorecidos. Na realidade, as empresas de educa-
ção e capacitação são um dos maiores clusters da in-
dústria dentro do setor de negócios sociais na cidade. 
O crescimento dessas empresas e o seu sucesso até 
agora sugerem que o potencial das empresas sociais 
para enfrentar desafios da cidade ligados a formação 
da força de trabalho é muito grande.

 



Acelerando o impacto: fundadores de empresas sociais 
deveriam concentrar-se em atingir seus objetivos 
financeiros para ganhar escala.
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Além de conduzir pesquisas sobre empresas sociais em 
São Paulo, a Endeavor Insight também realizou pesquisas 
e entrevistas com empreendedores que lideram empre-
sas da rede global da Endeavor. Essas análises revelaram 
que os trade-offs dos empreendedores sociais entre 
objetivos financeiros e sociais é um fator crítico na deter-
minação do nível ao qual suas empresas crescerão.

Empreendedores que priorizavam objetivos financei-
ros antes de objetivos sociais eram muito mais propen-
sos a apresentar altos índices de crescimento e exercer 
maior impacto social. Quanto mais empreendedores 
focavam em expandir suas receitas, mais rápido era o 
crescimento de suas empresas – e maior o impacto 
social delas, por sua vez.

Isso nem sempre é fácil. Empreendedores sociais 
fazem a escolha de assumir duas missões e enfrentam 
esses conflitos com frequência. No entanto, conversas 

com os fundadores demonstraram que uma das estraté-
gias mais eficazes para não ter que sacrificar sustentabi-
lidade financeira pelo impacto social é reduzir o número 
total de trade-offs que os empreendedores precisam 
realizar. A estrutura do modelo de negócios da empresa 
está entre um dos fatores mais importantes que influen-
ciam sua capacidade de ganhar escala.

A análise desse estudo sugere veementemente que 
os fundadores sociais que desejam ganhar escala tra-
balhem para alinhar seus objetivos financeiros e sociais 
tanto quanto possível para minimizar trade-offs e reduzir 
o atrito. Quando existem conflitos de escolha, empre-
endedores sociais deveriam priorizar seus objetivos 
financeiros em detrimento dos sociais para maximizar a 
sustentabilidade a longo 
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Recomendações: o setor se beneficiaria de uma 
definição mais clara de empresas sociais e maior ênfase 
no crescimento financeiro. 

Para ajudar o setor em São Paulo, a Endeavor Insight 
identificou uma série de recomendações de alto nível 
para líderes locais. Essas recomendações são base-
adas na análise dos dados coletados em São Paulo 
e outras cidades ao redor do mundo, assim como 
entrevistas com empreendedores e outros líderes 
que atuam no setor.

A primeira coisa que os líderes locais podem fazer 
é ajudar a criar uma definição mais clara do que sig-
nifica uma empresa social em São Paulo. Os desafios 
vinculados com classificação encontrados pelos 
pesquisadores que conduziram o estudo foram con-
firmados por executivos de organizações de apoio 
locais. Houve alguns esforços nessa área ao longo 
dos últimos anos. Em 2014, a empresa de cosméticos 
Natura se tornou a maior empresa com o selo B Corp 
do mundo quando se inscreveu voluntariamente em 
uma organização de acreditação não-governamen-
tal.  Diferente de outros países, as empresas com a 
certificação B Corp não são reconhecidas legalmente 
no Brasil, portanto a certificação não necessariamen-
te proporciona vantagens e/ou responsabilidades 

para as empresas. No entanto, o processo de acredi-
tação que é exigido para merecer o selo B Corp pode 
ajudar a validar que uma empresa é realmente parte 
da comunidade de negócios sociais

Além de trabalhar com o objetivo de estabelecer 
reconhecimento legal para empresas sociais, os líde-
res do setor também deveriam colocar maior ênfase 
na questão de ajudar empresas sociais a crescerem 
financeiramente e ganharem escala significativa. Ga-
nhar escala é tão importante para empresas sociais 
quanto para empresas tradicionais. Parece que, ao 
mesmo tempo que os últimos anos tenham apresen-
tado uma proliferação de empresas sociais em São 
Paulo, muitas dessas empresas têm dificuldades no 
alinhamento de sua missão social com seu bottom 
line financeiro. Para melhorar a sustentabilidade do 
setor é imprescindível que as organizações de apoio 
e governos concentrem seus esforços em fornecer 
mentoria e apoio de gestão customizado às em-
presas sociais para que as mesmas possam crescer 
financeiramente e aumentar seu impacto na socie-
dade.
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Os pesquisadores da Insight Endeavor realizaram uma avaliação de vários anos de mais de 1.000 iniciativas que foram 
indicadas como melhores práticas de apoio proporcionado a empreendedores locais por líderes de 100 cidades. Durante 
a pesquisa para este estudo de São Paulo, a Endeavor Insight também pediu para empreendedores e líderes da indústria 
envolvidos no projeto ideias e sugestões de como melhorar o cenário atual. Uma seleção das ideias mais relevantes de 
ambas as fontes está disponível a seguir para proporcionar auxílio aos líderes e apoiadores do setor que desejam tomar 
medidas para implementar as amplas recomendações da página anterior ou encontrar outras maneiras de melhorar o 
ambiente para empresas sociais locais.

Potenciais ações para stakeholders do setor público, incluindo funcionários do governo 
federal, estadual e municipal.

• Criar reconhecimento legal para empresas com certificação B Corps. Cerca de 40 empresas brasileiras já 
foram certificadas pela B Lab, apesar dessa designação não ser reconhecida pelo governo brasileiro. Fica claro 
que existe uma demanda significativa entre empreendedores sociais por uma classificação comum. O reconhe-
cimento legal do selo B Corps proporcionaria vantagens e responsabilidades distintas para as empresas sociais e 
ajudaria a acelerar o desenvolvimento do setor. 

• Alimentar das parcerias públicas e privadas com empresas sociais. Os órgãos governamentais deveriam se ins-
pirar na história da Geekie para ver o impacto que pode ser gerado através de parcerias com empresas sociais. 
Acordos como esses podem ajudar mais empresas sociais locais a crescerem e obterem êxito.  

• Promover alta qualidade de vida para os moradores de São Paulo. Entrevistas com os empreendedores locais 
e estudos de outras cidades indicam que a qualidade de vida da capital paulista afeta a probabilidade de um 
empreendedor abrir uma empresa em algumas regiões metropolitanas ao invés de outras. 

Potenciais ações para stakeholders do setor privado, incluindo empreendedores, líderes 
de associações da indústria e organizações de apoio. 

• Concentrar as iniciativas de apoio dentro do setor em um número limitado de indústrias promissoras. Os principais 
investidores do setor de negócios sociais começaram a compartilhar pesquisas internas indicando que empreendedo-
res que trabalham em determinadas indústrias estão obtendo uma performance muito melhor do que outros. O setor 
social em São Paulo já é maduro o suficiente para que seus líderes possam avaliar o desempenho de empresas locais 
para identificar se alguns subsetores, como a educação, oferecem mais potencial para o sucesso em termos de ganhar 
escala e impactar necessidades locais. 

• Oferecer às empresas sociais serviços de apoio customizados que são desenvolvidos para atender às suas necessida-
des individuais. Os empreendedores sociais de São Paulo relataram que enfrentam uma grande variedade de desafios. 
Já que as necessidades de cada empreendedor e empresa são individuais e distintas, as organizações locais deve-
riam trabalhar para criar serviços que os ajudem a montar um plano feito sob medida para cada negócio, ao invés de 
abordagens padronizadas que podem ser utilizadas para atender às necessidades comuns das empresas em uma única 
indústria. 

• Promover mais relações de mentoria entre (mas os desafios são distintos!) empreendedores sociais. Fundadores locais 
em São Paulo deveriam ser incentivados por líderes da indústria e as demais partes envolvidas no setor a desenvolve-
rem relações de mentoria com apadrinhados promissores para apoiar o desenvolvimento futuro do setor. As pesquisas 
constatam que relações de mentoria eficazes exigem um relacionamento contínuo entre fundadores bem-sucedidos e 
empreendedores mais jovens. 

• Utilizar o BizGrid desenvolvido nesse projeto de pesquisa para ajudar fundadores locais a acessarem recursos exis-
tentes. Os pesquisadores da Endeavor Insight criaram um diretório local dos serviços disponíveis para empreendedores 
sociais de São Paulo. Os líderes de organizações de apoio podem compartilhar essa ferramenta com novos empreen-
dedores do setor para garantir que eles estejam cientes de todos os recursos que existem na cidade. 

Ações direcionadas: stakeholders públicos e privados 
podem dar uma série de passos diretos para implementar 
essas recomendações. 
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Aprendizados para outras comunidades: o exemplo 
de são paulo pode ensinar três lições importantes aos 
outros empreendedores de negócios sociais. 

Os líderes de comunidades que desejam cultivar os seus próprios ecossistemas de empreendedorismo social 
têm muito a aprender com São Paulo. A cidade ilustra diversas lições importantes para a cultivação das redes 
de empresas sociais: 

1. Um ecossistema de empreendedoris-
mo social pode existir entre fundadores 
que atuam em uma variedade de indús-
trias locais. 

O ponto mais importante que outros líderes devem 
entender é o seguinte: o ecossistema empreende-
dor local de empresas sociais pode ser desenvolvido 
entre fundadores que abrangem diversas indústrias. 
Na realidade, a maioria das conexões entre empre-
endedores trabalhando no setor empresarial social 
da cidade são entre fundadores que atuam em áreas 
diferentes. 

2. Ganhar escala é fundamental para 
que os empreendedores sociais tenham 
impacto. 

Ainda que as empresas nesse setor estejam apoiando 
e influenciando umas às outras, a eficácia do ecossis-
tema empreendedor local é limitada devido ao baixo 
número de empresas que estão conseguindo crescer 
para tornarem-se empresas maiores. A ausência des-
sas empresas também está reduzindo a habilidade do 
setor de se sustentar no longo prazo. Mais esforços 
precisam ser feitos no futuro próximo para ajudar 
empreendedores sociais a alcançarem o crescimento 
financeiro necessário para fomentar o retorno social.

3. A conectividade do setor em São Pau-
lo revela que os empreendedores sociais 
querem reinvestir seu sucesso. 

Talvez não seja nenhuma surpresa que os empreen-
dedores que querem retribuir à sociedade também 
queiram retribuir às comunidades empreendedoras 
uma vez que obtiveram sucesso. Essa tendência entre 
os empreendedores sociais de São Paulo é um bom 
sinal para o restante do setor no mundo todo.  
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METODOLOGIA
A ENDEAVOR INSIGHT recolheu os dados para esse relatório entre maio e setembro de 2015, utilizando entrevistas 

primárias com empreendedores e dados disponíveis ao público de mattermark, crunchbase, angellist, linkedin, assim como 

estudos acadêmicos e publicações do setor. Empresas sociais são definidas como empresas com fins lucrativos apre-

sentando um objetivo social explícito, além de seus objetivos financeiros.

Todas as empresas do presente estudo atendem a dois critérios: 1) foram fundadas ou sediadas na região metropolitana de 

são paulo; e 2) se enquadram na definição acima de uma empresa social. Com a utilização dessas definições, os pesquisa-

dores da endeavor insight criaram uma lista das empresas sociais de são paulo utilizando mattermark, crunchbase, angellist 

e outras fontes acadêmicas e da indústria em buenos aires. Analistas adicionaram a esta lista empresas mencionadas por 

outros empreendedores durante as entrevistas e pesquisas. O recrutamento foi realizado em grande parte pela assistência 

de stakeholders locais, incluindo artemisia, quintessa, sense-lab, ande e nesst, que disseminaram a pesquisa entre em-

preendedores com os quais estavam em contato.

No total, dados foram coletados de empresas locais para determinar se estavam dentro dos critérios acima. Mais de 50 

empresas foram identificadas como empresas sociais de são paulo. Os associados da endeavor insight entrevistaram e 

realizaram uma pesquisa com os fundadores e ceos dessas empresas e perguntaram as seguintes cinco perguntas:

1. Quem inspirou você a se tornar um empreendedor? 

2. Quem investiu na sua empresa?

3. Quem foi o seu mentor durante o processo de crescimento e desenvolvimento da sua empresa? 

4. Você fundou outras empresas em são paulo?

5. Quais dos seus ex-funcionários fundaram empresas em São Paulo? 

As respostas dessas perguntas foram utilizadas para criar uma lista de conexões entre os empreendedores e empresas, 

assim como um conjunto correspondente de cinco tipos de conexões de saída, cada uma representada por uma seta de 

cor diferente em uma série de mapas de rede. Quando um empreendedor fundou diversas empresas, sua principal empre-

sa (com base em um índice de data de fundação, número de funcionários, investimento total e retornos) representa sua 

influência nos mapas de rede.

Muitas vezes, as empresas são conectadas por mais de um tipo de conexão. Quando uma seta roxa de “fundador” conecta 

duas empresas, a única outra seta que pode aparecer é a seta azul de “ex-funcionário”.  Da mesma forma, quando mentoria 

e investimento ocorrem simultaneamente entre duas empresas e seus empreendedores, os mapas apenas incluirão a seta 

verde de “investidor”. No primeiro caso, entende-se que a inspiração, mentoria e investimento estão incorporados no ato 

de empreendedorismo serial representado pela seta roxa. Neste último caso, entende-se que o investimento-anjo vem 

acompanhado de um grau de mentoria. Caso contrário, diversas setas podem conectar duas empresas.

A endeavor insight criou um círculo ou “bola” para representar a influência dos empreendedores de cada empresa em 

cada mapa de rede. O tamanho dessas bolhas é baseado na centralidade de proximidade direcionada para gráficos não 

conectados. Em termos leigos, o tamanho da empresa é uma função do número de primeiro- segundo-, terceiro-, etc. 

Grau de conexão que a empresa e seus empreendedores possuem com outros na rede. Cada aro representa um período 

de tempo. Empresas são posicionadas no aro de acordo com seu ano de fundação. A empresa acumula conexões com 

base no período em que as conexões ocorreram. Quando não se sabia o ano em que a conexão ocorreu, os analistas da 

endeavor insight realizaram uma de duas coisas. Quando não se sabe o período de tempo para uma inspiração, ex-fun-

cionário, investimento ou conexão de fundador, entende-se que o ano da conexão entre a fonte e a empresa-alvo é igual 

ao ano em que a empresa-alvo foi fundada. Para estimar quando uma relação de mentoria começou quando não existe um 

ano de início, os analistas da endeavor insight revisaram as relações de mentoria no ano em que dados sobre essa conexão 

estavam disponíveis. Nos projetos do mundo todo, o tempo decorrido médio entre a fundação da empresa e a mentoria 

é de 6 meses. Portanto, os analistas da endeavor insight determinaram que o ano da mentoria era igual ao ano em que a 

empresa-alvo foi fundada com a soma de 6 meses, arredondando para o ano mais próximo. Nesse modelo, o círculo e a 

influência da empresa crescem ao longo do tempo à medida que a mesma e seus empreendedores se conectam mais com 

outras empresas locais. Para outras análises, todas as porcentagens foram calculadas com base em um intervalo de confi-

ança no nível de 95%.

Informações adicionais também foram coletadas das pessoas entrevistadas. Essas informações abrangem temas como 

pontos fortes e desafios do ambiente empreendedor local, formação educacional e histórico de trabalho.  
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A ENDEAVOR é uma das principais organizações de fomento ao empreendedorismo no mundo. Atua na mo-
bilização de organizações públicas e privadas e no compartilhamento de conhecimento prático e de exemplos 
de empreendedores de alto impacto para fortalecer a cultura empreendedora do país. No Brasil desde 2000, já 
ajudou a gerar mais de R$ 2 bilhões em receitas anualmente e mais de 20.000 de empregos diretos através de 
programas de apoio a empreendedores; e a capacitar mais de 2 milhões de brasileiros com programas educa-
cionais presenciais e à distância.

Mais informações: http://endeavor.org.br/

ENDEAVOR INSIGHT é o braço de pesquisa da Endeavor Global, que estuda os impactos das empresas de alto 
crescimento na criação de empregos e no crescimento econômico. As pesquisas contribuem para influenciar 
políticas públicas que acelerem o crescimento dos negócios e melhore o ambiente de negócios local. Em 
2013, a Endeavor Insight se uniu com a Kauffman Foundation e o Banco Mundial e fundou o Global Entrepre-
neurship Research Network. O trabalho de Endeavor Insight é realizado com o apoio do Barclays e Actis.

SOBRE NÓS

O FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS (FOMIN) é o laboratório de inovação do Banco Interamer-
icano de Desenvolvimento (BID). O Fomin conduz experimentos de alto risco para testar novos modelos 
para engajar e inspirar o setor privado a resolver problemas de desenvolvimento econômico na Améri-
ca Latina e no Caribe. O Fundo aborda pobreza e vulnerabilidade focando em negócios emergentes e 
pequenos agricultores com potencial de crescer e desenvolver economias.

A FUNDAÇÃO J.P. MORGAN CHASE trabalha para ajudar os clients do J.P.Morgan Chase e suas comu-
nidades a percorrerem a economia global e confrontar seus desafios econômicos e sociais. A Fundação 
utiliza recursos do J.P.Morgan Chase para poder ter um impacto positivo em cidades ao redor do mundo. 
Em 2015, a empresa e sua fundação doaram mais de US$ 200 milhões para milhares de Organizações 
Não-Governamentais nos Estados Unidos e em mais de 40 países. Mais de 40.000 funcionários doaram 
560.000 horas em comunidades ao redor do mundo.
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