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RESUMO 

O presente trabalho realiza uma abordagem conceitual do empreendedorismo social, o 

compara ao empreendedorismo tradicional e identifica as principais motivações dos 

empreendedores sociais. O trabalho também diferencia as particularidades de tipos de 

negócios e organizações inseridos nesse contexto, e, mais especificamente, aborda as 

características dos denominados negócios sociais e quais são os principais desafios e fatores 

de sucesso para o campo no Brasil. Ademais, o trabalho também aborda a forma de 

organização em redes de cooperação, a visão socioeconômica por trás das novas formas 

organizacionais e quais são algumas das mais frequentes tipologias utilizadas para 

classificação dessas redes, destacando, além disso, ganhos competitivos adquiridos pela 

cooperação. Há ainda a abordagem do conceito estratégico de criação de valor compartilhado 

e suas perspectivas. Busca-se identificar de que maneira um negócio social promove a criação 

de valor compartilhado, através de um estudo de caso, que analisa como a empresa pratica a 

reconcepção de necessidades, produtos e mercados, redefine a produtividade em sua cadeia de 

valor e promove o desenvolvimento em rede. Também são levantadas as características 

essenciais do negócio social, como sua história, posicionamento e missão, sua forma de 

geração de impacto social, e as questões sociais estratégicas que o permeiam.  

 

Palavras-chave: Negócios sociais, redes de cooperação, criação de valor compartilhado.   
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ABSTRACT 

This work takes a conceptual approach to social entrepreneurship, compares it to traditional 

entrepreneurship and identifies the main motivations of social entrepreneurs. The work also 

distinguishes the particularities of business types and organizations inserted in this context, 

and, even more specifically, it addresses the characteristics of social business and what are the 

main challenges and factors for success for the field in Brazil. In addition, the study discusses 

the form of organization in cooperation networks, the socioeconomic vision behind the new 

organizational forms and what are some of the most frequent typologies used to classify these 

networks, also highlighting competitive gains acquired by cooperation. Furthermore, there is 

an approach to the strategic concept of shared value creation and its perspectives. It seeks to 

identify how a social business promotes the creation of shared value, through a case study, 

which analyzes how the business reconfigures needs, products and markets, redefines 

productivity in its value chain and promotes the development of networks. The essential 

characteristics of the social business, such as its history, position and mission, its way of 

generating social impact, and the strategic social issues that permeate it are also raised. 

 

Keywords: Social business, cooperation networks, shared value creation.   
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ao longo da história, a busca de solução para problemas sociais e ambientais tem 

sido delegada a governos, às organizações sociais e às ações filantrópicas. Atualmente, porém, 

observa-se um fenômeno mundial: empreendedores fazendo uso da criatividade a fim de 

desenvolver soluções para problemas causados pela desigualdade existente globalmente. 

Pessoas que querem ser geradoras de mudança e que são movidas por uma paixão maior que 

seus interesses particulares: o bem coletivo. O empreendedorismo social surgiu nas últimas 

décadas como uma forma de identificar e promover mudanças potencialmente 

transformadoras na sociedade (MARTIN; OSBERG, 2015). 

Outro movimento que pôde ser observado nas últimas décadas é o crescimento da 

internacionalização econômica, com o qual emergiu e se ampliou a necessidade da 

reorganização dos fatores de produção e da adequação da gestão organizacional, a fim de se 

alinhar os negócios com padrões internacionais de qualidade e produtividade. Sendo assim, as 

empresas passam a buscar inovações em seus processos, produtos e maneiras de trabalho de 

forma geral, e a buscar novas estratégias que as permitam se manterem competitivas. Entre 

essas estratégias há a formação de redes entre empresas e outras organizações, prática que 

pretende garantir a sobrevivência e competitividade, principalmente dos pequenos e médios 

negócios, resultando assim em uma nova disposição organizacional e inovando na formação 

de relacionamento e conexões entre negócios (OLAVE; AMATO NETO, 2001). 

Dentre essas estratégias também há a consolidação da sustentabilidade como um 

modo de gestão, utilizado por diversas organizações do mundo. Devido a problemas 

ambientais e sociais, atualmente existem demandas para as empresas considerarem a 

sociedade e o meio ambiente em suas decisões. Além disso, os rankings de Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE) atraem uma publicidade considerável, fazendo a RSE surgir como 

uma prioridade para as organizações (PORTER; KRAMER, 2006). 

Embora as companhias tradicionais tentem melhorar as consequências 

socioambientais de suas atividades, esses esforços não têm sido tão produtivos como 

poderiam ser, já que o tipo de RSE que prevalece é significativamente fragmentado, 

desconectado dos negócios e da estratégia organizacional, e esconde as verdadeiras 
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oportunidades para que as empresas beneficiem a sociedade. Além disso, essas empresas 

erram ao esgotar os recursos naturais vitais para seus negócios, ao ignorar o bem-estar de seus 

clientes e ao provocar a consternação econômica das comunidades nas quais produzem e 

vendem. O modelo de gestão promovido pela Criação de Valor Compartilhado (CVC) surge 

para conectar os conceitos de produtividade e competição ao compromisso ambiental e às 

necessidades sociais, sugerindo que a competitividade de uma companhia e a saúde das 

comunidades em torno dela são mutuamente dependentes (PORTER; KRAMER, 2011). 

Nesse sentido, este trabalho trata dos conhecimentos referentes ao Empreendedorismo, 

mais especificamente, do Empreendedorismo Social. Além disso, aborda os temas Redes 

Organizacionais e também a Criação de Valor Compartilhado, relacionados à Gestão Estratégica e 

Organizacional. Essa temática está inserida no campo da Engenharia Organizacional, uma das dez 

subáreas de conhecimento da Engenharia de Produção, de acordo com definição da Associação 

Brasileira de Engenharia de Produção - ABEPRO (2017).  

1.2 JUSTIFICATIVA 

Quando são observados dados e informações sobre a qualidade de vida e acesso a 

bens e serviços básicos da população mundial, fica clara a assustadora desigualdade existente. 

Mesmo que o contexto atual seja de crescente desenvolvimento tecnológico e científico, 

grande parte da população global não tem acesso à água potável, saneamento básico, saúde, 

eletricidade, educação ou informação. A pobreza e o desequilíbrio são visíveis e torna-se 

urgente a busca por novos caminhos para que se construa uma sociedade verdadeiramente 

desenvolvida, através de novos modelos, capazes de beneficiarem mais indivíduos 

(NAIGEBORIN, 2010).   

A nível mundial, a escassez de recursos e a crescente desigualdade social do fim do 

século XX resultaram em amplos debates entre as nações que, visando combater a extrema 

pobreza e melhorar o cenário social e ambiental, planejaram, em setembro de 2000, os oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que deveriam ser alcançados até 2015. 

Nesses quinze anos o progresso do plano foi acompanhado e a partir dos dados coletados, 

métricas e conclusões, foram elaborados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

que devem ser cumpridos até 2030. Dentre os ODSs, estão a erradicação da pobreza e da 

fome, garantia de saúde e educação a todos, igualdade de gênero, crescimento econômico 

sustentável e inclusivo, entre outros (ONU no Brasil, 2017).  



15 

 

As desigualdades ainda persistem no Brasil. Pessoas nas camadas de renda inferior e 

com menor escolaridade têm taxas de ocupação mais baixas que a média nacional. As 

diferenças entre homens e mulheres são consideráveis e estão relacionadas diretamente com o 

papel social conferido às mulheres. Negros, pessoas de pouca escolaridade, pertencentes às 

camadas mais pobres da população e residentes nas regiões e estados mais pobres, apresentam 

menores taxas de formalização no emprego e maior taxa de pobreza extrema (PNUD, 2015). 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) 2016, diagnóstico 

feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a desigualdade 

social e de gênero se acentuaram no Brasil. Na classificação correspondente à diferença entre 

ricos e pobres, o país despencou 19 posições no ranking, com um indicador social de 0,561. O 

resultado do Brasil só não foi pior que Irã e Botsuana, que regrediram 40 e 23 posições, 

respectivamente. O Coeficiente de Gini, que mede a concentração renda, aponta o Brasil 

como o décimo mais desigual do mundo e o quarto da América Latina, estando à frente 

apenas de Haiti, Colômbia e Paraguai. Segundo o levantamento da ONU, o percentual de 

desigualdade de renda no Brasil (37%) é superior à média da América Latina, incluindo os 

países do Caribe (34,9%). A desigualdade brasileira também cresce nas comparações de 

gênero, com o país ocupando a 92ª posição no índice de desigualdade de gênero, em um 

cenário de 159 países analisados (PNUD, 2016).  

Além da busca pela concretização dos ODSs, o início do século XXI se apresenta 

também como um momento oportuno para uma nova concepção do capitalismo, visto que as 

necessidades sociais são amplas e continuam aumentando. Atualmente, a nova geração de 

jovens, consumidores e colaboradores está demandando por empresas que assumam o 

controle da situação de modo responsável (PORTER; KRAMER, 2011). No momento atual é 

necessário que se progrida com maior participação do setor privado para geração de inclusão 

social e se alcance desenvolvimento sustentável (PNUD, 2015). 

Os três temas discutidos e analisados nesse trabalho, o Empreendedorismo Social, as 

Redes de Cooperação Produtiva e a Criação de Valor Compartilhado, fornecem justamente 

ferramentas e meios para se construir modelos inovadores de organizações e de redes, que 

gerem maior valor e desenvolvimento não só às empresas, mas a sociedade como um todo. 

Além de tratar-se uma temática importante para orientar a solução de problemas sociais e 

ambientais, esta também traz inúmeros aspectos que possibilitam às organizações a 

identificação de novas oportunidades de mercado, estratégias de inovação, de potencialização 

de produtividade e de alcance de ganhos competitivos, de maior saúde financeira, 
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fortalecimento estratégico e desenvolvimento regional, entre outros pontos. Sendo assim, os 

temas abordados são de grande relevância social e econômica, tendo ainda mais relevância no 

contexto brasileiro, já que o Brasil é um país em desenvolvimento e com grande desigualdade.   

Além disso, o emergente cenário do empreendedorismo social no Brasil é pautado e 

caracterizado pela atuação e participação dos pequenos negócios. Faz-se necessário 

desenvolver competências e conhecimento para que a gestão desses empreendimentos gerem 

receitas constantes, empregos e impactos sociais e/ou ambientais positivos, possibilitando 

assim o alcance de sustentabilidade a médio e longo prazos (SEBRAE, 2013).  

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

Esse trabalho visa investigar quais fatores envolvidos na Criação de Valor 

Compartilhado estão presentes no negócio social estudado. Para responder a tal questão, 

busca-se entender as características, posicionamento e missão principal do negócio social alvo 

do estudo de caso, os pontos de interseção entre o negócio e a sociedade, as questões sociais 

estratégicas e as dimensões para a proposição de valor (que serão detalhadas nas seções 2.3.1, 

2.3.2 e 2.3.4). Destaca-se que o estudo não tem como objetivo propor melhorias em relação 

aos aspectos analisados no negócio, nem tampouco realizar nenhum tipo de mensuração 

quantitativa detalhada do impacto social gerado por ele. 

O objeto da pesquisa é, portanto, um negócio social. Para a escolha dessa unidade de 

análise, são utilizados os critérios a seguir, considerados nesse estudo como características 

essenciais a um negócio social (esses pontos são analisados na seção 2.1.):  

1. Principal objetivo do negócio: solução de problemas sociais e/ou ambientais;  

2. O impacto social é diretamente relacionado à atividade central do negócio; 

3. O impacto social é gerado por meio de atividades mercadológicas; 

4. São oferecidos produtos ou serviços para consumo e/ou aumento da 

produtividade, ou inclusão na cadeia de valor de determinada parcela da 

população com vulnerabilidade social; 

5. A geração de impacto social sustenta o negócio financeiramente. 

Também é considerada como critério de escolha a localização desse negócio, 

preferindo-se aqueles localizados na região sudeste devido à proximidade em relação a Juiz de 

Fora e, portanto, maior acessibilidade.  A disponibilidade de participação dos gestores por 

meio do fornecimento de dados, resposta a questionários e entrevistas também é considerada 
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como fator importante para que a investigação ocorra de forma adequada de acordo com o 

cronograma previsto. 

No decorrer do trabalho algumas questões secundárias relacionadas ao tema são 

apresentadas por serem consideradas importantes para as discussões estabelecidas e, portanto, 

para a resolução das questões principais do escopo (alguns exemplos são: o que motiva 

empreendedores sociais, quais são seus principais desafios, ou os principais ganhos competitivos 

obtidos por redes de cooperação). 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar como a Criação de Valor 

Compartilhado ocorre no âmbito de um negócio social. Entre os objetivos específicos, está a 

construção de um entendimento sobre o empreendedorismo social e mais especificamente de 

negócios sociais, de redes de cooperação e Criação de Valor Compartilhado, levantando 

definições e conceituações bem como outros pontos relevantes como motivações, fatores de 

sucesso, desafios, requisitos, entre outros. O trabalho também busca identificar se a empresa 

estudada possui as características de negócios sociais e quais suas características principais. 

Também busca analisar se o negócio social está inserido em uma rede de cooperação e 

possibilita o seu desenvolvimento, e se sim, como essa rede se caracteriza; e, por fim, objetiva 

avaliar se existem aspectos da Criação de Valor Compartilhado que não são praticados ou 

aplicáveis, e por quais motivos. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

A elaboração e classificação adequadas da metodologia um projeto é essencial para seu 

bom desenvolvimento e para o alcance final dos seus objetivos. A classificação da metodologia 

utilizada nesse trabalho é feita de acordo os critérios apresentados por Gil (2010). 

Para Gil (2010), as pesquisas podem ser classificadas segundo a área de 

conhecimento. Essa pesquisa se enquadra na área de Engenharias, de acordo também com a 

classificação elaborada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq).  

Além disso, pode-se dizer que essa pesquisa é de natureza aplicada, pois se trata de 

um estudo elaborado com a finalidade de resolver questões identificadas no âmbito das 

sociedades em que a pesquisadora vive.  
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Em relação aos seus objetivos, a pesquisa é definida como descritiva exploratória. De 

acordo com Gil (2010), as pesquisas exploratórias buscam obter familiaridade com o 

problema, de forma a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, como é o caso desse 

estudo, que visa entender se a Criação de Valor Compartilhado se dá através de negócios 

sociais e de que maneira. A pesquisa é descritiva na medida em que irá levantar algumas 

características principais do negócio social e da colaboração existente entre as organizações. 

Considerando sua abordagem, essa é uma pesquisa qualitativa, que, para analisar os 

eventos utiliza como método o estudo de caso simples, de uma unidade de análise, com a 

coleta de dados através de questionários, entrevistas, observação e levantamento de dados 

secundários.  

A figura a seguir resume a classificação da metodologia escolhida para o trabalho: 

 

Figura 1- Classificação da metodologia 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O processo metodológico, construído com base em Gil (2010) e Morais Neto e 

Pereira (2014) consiste em:  

I. Formulação do escopo e dos objetivos de pesquisa: Evidenciados em 1.3 e 1.4; 

II. Estudo bibliográfico dos temas abordados; 

III. Determinação das técnicas de coleta dos dados: Entrevistas e observação. Foram 

realizadas entrevistas com Mariana Valadão, atual Assistente de Comunicação da Rede 

Asta, quem durante o desenvolvimento do estudo de caso foi o contato principal para 

fornecimento de dados e esclarecimento de dúvidas. A observação se deu em visita 

presencial realizada à loja física no Rio de Janeiro. Todas as informações sobre a Rede 

Asta apresentadas no trabalho foram obtidas através das mencionadas entrevistas e 
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observação, e também através de fontes como o site da empresa, catálogos e relatórios de 

impacto publicados por ela.  

IV. Definição da unidade de análise: Seleção do negócio a ser abordado pelo estudo. Para 

escolha da empresa a ser estudada, inicialmente buscou-se por potenciais negócios sociais 

de Juiz de Fora. Devido ao ambiente de negócios sociais não muito desenvolvido na 

cidade, houve uma certa dificuldade e partiu-se então para a pesquisa por empresas de 

outras cidades. Em uma busca online, a Rede Asta foi identificada pela autora como 

possuidora de estrutura e modelo de negócio bastante interessantes e consolidados, 

tornando-a uma possível unidade adequada ao estudo. Quando contatada, sua equipe 

autorizou o trabalho e se disponibilizou a auxiliar no desenvolvimento, mesmo que grande 

parte do processo tivesse que ocorrer virtualmente (pelo fato da empresa se localizar no 

Rio de Janeiro) o que tornou viável a escolha definitiva da Rede Asta. 

V. Elaboração de roteiros para entrevistas;  

VI. Coleta de dados: Realização das entrevistas e observação a fim de responder aos itens 

citados anteriormente em V; 

VII. Análise e interpretação dos dados: Identificar as respostas ao problema e aos objetivos 

estabelecidos. 

VIII. Conclusão.  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esse trabalho é estruturado em seis capítulos. O primeiro, “Introdução”, contém 

informações introdutórias acerca do trabalho, como considerações iniciais e as justificativas 

do estudo, o problema e escopo, objetivo principal e objetivos gerais, a definição e 

classificação da metodologia aplicada. 

O segundo capítulo, “Empreendedorismo Social, Redes de Cooperação e a Criação 

de Valor Compartilhado”, contém a revisão bibliográfica sobre os temas abordados, 

apresentando aspectos considerados principais para o entendimento destes, divididos nas 

seções:  

2.1 Empreendedorismo Social: Uma abordagem conceitual;  

2.2 Redes de Cooperação Produtiva;  

2.3 Redes, estratégia e inovação: As bases da Criação de Valor Compartilhado. 
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O terceiro capítulo, “A Criação de Valor Compartilhado na Rede Asta: O estudo de 

caso”, apresenta o desenvolvimento do trabalho, abordado de acordo com a seguinte estrutura:  

3.1 A Rede Asta: define a missão/impacto social central do negócio, suas 

características principais e posicionamento; 

3.2 A unidade de análise e os critérios de definição: como a Rede Asta responde aos 

critérios estabelecidos como necessários a um negócio social; 

3.3 Questões sociais estratégicas que permeiam a Rede Asta: O Diamante da 

Vantagem Competitiva: identifica as questões sociais estratégicas, através da divisão do 

contexto competitivo feito por Porter e Kramer (2006) com o Diamante da Vantagem 

Competitiva: 

- A qualidade e quantidade da disponibilidade de insumos; 

- As regras, leis e os incentivos locais que comandam a competitividade; 

- O tamanho e a sofisticação da demanda local; 

- A disponibilidade local de indústrias de suporte. 

3.4 A Criação de Valor Compartilhado na Rede Asta: identifica a existência de 

dimensões sociais para a proposição de valor. Analisa de que maneira a organização cria e 

propõe valor, que para Porter e Kramer (2011) pode ocorrer pelas formas:  

- Reconcebendo necessidades, produtos e mercados; 

- Redefinindo a produtividade na Cadeia de Valor; 

- Possibilitando o desenvolvimento de rede. 

Por fim, o quarto capítulo, “Conclusão”, apresenta as principais conclusões obtidas 

com o estudo.   
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2. EMPREENDEDORISMO SOCIAL, REDES DE COOPERAÇÃO E A CRIAÇÃO 

DE VALOR COMPARTILHADO 

Nas próximas seções serão apresentadas as conceituações e discussões relevantes em 

relação aos principais temas abordados pelo trabalho, que são o empreendedorismo social, as 

redes de cooperação produtiva e a Criação de Valor Compartilhado.  

2.1 EMPREENDEDORISMO SOCIAL: UMA ABORDAGEM CONCEITUAL 

Embora muitas atividades dentro do empreendedorismo social tenham uma trajetória 

antiga, as tentativas de se dar coerência temática e prática ao tema são recentes. Sendo assim, 

há relativamente pouco embasamento teórico produzido e, além disso, há considerável 

controvérsia quanto à definição exata de “empreendedorismo social” e diferentes abordagens 

são adotadas (KICKUL; LYONS, 2012). 

De forma geral, empreendedorismo social se refere a uma atividade inovadora com 

objetivo social, podendo ocorrer no setor privado, no terceiro setor ou em organizações 

híbridas (AUSTIN, 2006). Algumas das terminologias relacionadas ao campo de estudo são 

empresa social, negócios inclusivos, negócios para a base da pirâmide (BoP), negócios de 

valor compartilhado e negócios sociais, podendo o empreendedorismo social ser considerado 

como a mais abrangente entre todas elas (TISCOSKI; ROSOLEN; COMINI, 2013). 

Torna-se importante entender o conceito de empreendedorismo social, suas 

diferenças do empreendedorismo tradicional, bem como algumas características de 

empreendedores sociais.  As próximas seções diferenciam as terminologias adotadas, 

apresenta um aprofundamento no que se refere a negócios sociais, que serão foco desse estudo, 

e, também, parte dos desafios existentes no cenário nacional.  

 

2.1.1 DEFININDO “EMPREENDEDORISMO SOCIAL” 

O surgimento do termo “empreendedorismo social”, nos anos 1980, é creditado 

principalmente a Bill Drayton, fundador da Ashoka, organização filantrópica internacional e 

pioneira no campo da inovação social. Entretanto, foi J. Gregory Dees quem primeiro 

idealizou o empreendedorismo social como uma profissão e campo de estudo, na década de 

1990 (KICKUL; LYONS, 2012).  
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De forma simplificada, pode-se dizer que empreendedorismo social é a aplicação de 

mentalidades, processos, ferramentas e técnicas do empreendedorismo tradicional na 

perseguição de uma missão social e/ou ambiental. Sendo assim, o empreendedorismo social 

reúne habilidades e características como perseverança, planejamento, paixão e inovação e as 

utiliza para ir de encontro a alguns dos problemas mais desafiadores da sociedade (KICKUL; 

LYONS, 2012). 

O empreendedorismo não precisa estar necessariamente associado apenas a negócios, 

podendo também existir em outras áreas. Quando este comportamento está associado a uma 

motivação de resolução de um problema social, se trata de empreendedorismo social, que deve ser 

entendido como um caso específico de empreendedorismo em que o objetivo principal e essencial 

é o objetivo social (GOMES, 2013).  

Como já dito anteriormente, a definição mais antiga e mais citada de 

empreendedorismo social vem de Gregory Dees. Dees (1998) estabelece que o empreendedor 

social desempenha o papel de agente de mudança na sociedade, por: 

 Adotar uma missão para criar e sustentar o valor social (não apenas valor privado), 

 Reconhecer e buscar incansavelmente novas oportunidades de servir a essa missão, 

 Engajar-se em um processo de inovação contínua, adaptação e aprendizado, 

 Agir corajosamente sem ser limitado pelos recursos disponíveis no momento, e 

 Expor um maior senso de responsabilidade perante a parcela social atingida e para os 

resultados criados. 

De acordo com Dees (1998), uma das peculiaridades do empreendedorismo social é 

que ele, por um lado, incorpora o espírito empresarial do setor privado e utiliza as 

possibilidades da economia e do mercado para resolver problemas, e, por outro lado, também 

se esforça para intervir em mercados irregulares a fim de repará-los e colocar os interesses 

públicos a frente dos particulares. Em sua opinião, tal característica faz com que o 

empreendedorismo social seja mais atrativo que uma abordagem puramente privada ou 

pública para a solução de determinadas situações.  

O que também diferencia o empreendedorismo social de governos e empresas 

privadas é a paixão envolvida no negócio, e a fonte desta paixão (CHO, 2006; BROOKS, 

2008). O empreendedorismo social é frequentemente referenciado como baseado em valores, 

que envolvem empatia às dificuldades dos beneficiários. Segundo Mair e Noboa (2006), ele é, 

sobretudo, guiado por uma missão ou propósito e não principalmente pelo lucro. 
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Boschee (1998) reforça essa mesma ideia, afirmando que empreendedores sociais não 

perdem de vista sua missão, balanceando constantemente as questões morais e de 

lucratividade para seu alcance. Mort, Weerawardena, e Carnegie (2003) afirmam que há a 

união de propósito, ação, complexidade moral, oportunidades de criação de valor, 

características de proatividade, inovação e tomada de riscos, para o alcance da missão social. 

Embora estes autores mencionem o comportamento empreendedor na busca de uma missão 

social, eles não fazem nenhuma conexão do empreendedorismo social com uma estrutura 

organizacional específica. 

Ao longo dos últimos anos a evolução do conceito mostra que o empreendedorismo 

social é um campo que tem seus objetivos em múltiplos setores, os cruzando, ou em 

combinações híbridas destes, composto por atividades geradoras de valor que podem ocorrer 

através da esfera sem fins lucrativos, pública ou empresarial (AUSTIN, 2006). Hockerts 

(2006) destaca que há uma tendência crescente no estabelecimento desses empreendimentos 

sociais híbridos, permeando as fronteiras do mundo de negócios guiados pelo lucro e as 

organizações públicas ou sem fins lucrativos. Para estes autores, não é possível dizer que os 

empreendimentos sociais pertencem estrita e unicamente a apenas uma esfera específica.  

Alvord, Brown, e Letts (2004) também evitam a conformação de uma estrutura 

organizacional determinada e adicionam à definição a ideia de transformações sociais 

sustentáveis, através de soluções inovadoras, mobilização e uso correto de recursos e 

formação de redes, enfatizando que o produto final das atividades é a mudança social em 

longo prazo. Tal aspecto é importante, pois outras definições podem estar relacionadas apenas 

a mudanças em curto prazo e baseadas em transações (KICKUL; LYONS, 2012).  

De acordo com essa visão, empreendimentos tradicionais crescem a partir do alcance 

de mais e mais transações, enquanto no empreendedorismo social, não é eficiente que se trate 

apenas dos sintomas ou se resolva algum problema momentaneamente. As causas raízes 

precisam ser tratadas para que o problema seja resolvido de forma permanente, ou seja, a ação 

deve ser transformadora, mas também sustentável. Como Drayton (2004) diz metaforicamente, 

empreendedores sociais não estão satisfeitos em dar o peixe ou ensinar a pescar. Eles não 

estarão satisfeitos enquanto não tiverem revolucionado a indústria pesqueira. 

O Quadro 1 apresenta uma diferenciação resumida das diferentes terminologias 

relacionadas ao empreendedorismo social: 
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Empreendedorismo Social 

Austin (2006) Atividade inovadora com objetivo social, podendo ocorrer no setor privado, 

no terceiro setor ou em organizações híbridas. 

Empresa Social 

Kerlin (2006) apud 

Tiscoski, Rosolen e 

Comini (2013), 

Dees (1998) 

Corrente norte-americana: Organizações de diversos tipos envolvidas em 

atividades socialmente benéficas. São empresas de duplo propósito e que 

adequam metas de lucro com objetivos sociais (híbridas), ou organizações 

sem fins lucrativos, empenhadas em desenvolver atividades comerciais que 

ofereçam suporte a execução de sua missão. 

Galera e Borzaga 

(2009) apud 

Tiscoski, Rosolen e 

Comini (2013) 

Corrente europeia: Organização sem fins lucrativos que comercializa um 

produto como uma estratégia para apoiar a sua missão social. São as 

empresas que executam atividades comerciais, com o objetivo de arrecadar 

fundos para financiar uma atividade social, sendo muitas vezes financiadas 

pelo governo. 

Negócio para a BoP 

Prahalad e Hart 

(2002), Porter e 

Kramer (2011) 

Empresas que oferecem qualquer produto ou serviço para venda direta à 

BoP , buscando obter desempenho por preço e escala e assim maximização 

dos lucros. Não necessariamente possuem como objetivo maior o impacto 

social.  

Negócio de Valor Compartilhado 

Porter e Kramer 

(2011) 

Empresas que adotam práticas que aumentam sua competitividade enquanto 

melhoram simultaneamente as condições econômicas e sociais nas 

comunidades em que atuam 

Negócio Inclusivo 

Prahalad e Hart 

(2002), Avina (2017) 

Organizações que atuam na resolução de questões sociais gerando inclusão 

social da base da pirâmide em seu mercado de consumo e produção, 

oferecendo qualquer produto e serviço a quaisquer clientes.  

São iniciativas economicamente rentáveis que melhoram a qualidade de 

vida das pessoas de baixa renda através de mecanismos de mercado, 

permitindo sua participação na cadeia de valor ou seu acesso a serviços 

básicos essenciais de melhor qualidade ou a menor preço. 

Negócio Social 

Artemisia (2017) 

 

Iniciativas economicamente rentáveis, que através da sua atividade 

principal, oferecem soluções para problemas sociais e/ou ambientais, 

utilizando mecanismos de mercado. O propósito principal é servir a 

sociedade e melhorar as condições de vida de populações de baixa renda. 

Distinguem-se de organizações não governamentais por serem 

economicamente autossustentáveis. 

Quadro 1- Diferentes terminologias vinculadas ao Empreendedorismo Social 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como já visto através das definições, o ato de empreender não está unicamente 

relacionado à criação de empresas, mas também a outras atividades. Os negócios sociais, que 

estão diretamente relacionados e inseridos no campo do empreendedorismo social, que é mais 

amplo, são um caso específico que apresenta características particulares (GOMES, 2013). Essas 
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características serão discutidas no item 2.1.4., já que esse tipo de negócio está diretamente 

relacionado aos objetivos deste estudo. 

 

2.1.2 BREVE COMPARAÇÃO ENTRE EMPREENDEDORISMO TRADICIONAL E 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

De acordo com Kickul e Lyons (2012), existem argumentos de que o 

empreendedorismo social nada mais é que um empreendimento tradicional. A solução de um 

problema social seria então apenas um novo produto vendido pelo negócio. Entretanto, as 

terminologias relacionadas ao empreendedorismo social trazem similaridades e diferenças 

entre empreendedorismo social e empresarial, ou comercial e é importante evidenciá-las. 

Ambos possuem os comportamentos, habilidades, processos, ferramentas e técnicas de 

empreendedores: reconhecimento de oportunidades (adição de valor através da identificação 

de necessidades), são capazes de fazer boostrapping (ser criativo e eficiente no gerenciamento 

de recursos), possuem tolerância ao risco, são hábeis em seu gerenciamento, inovação, desejo 

de controle, habilidade para o estabelecimento de networks, e aprendizado contínuo (DEES, 

1998; PERRINI; VURRO, 2006).  A diferença principal é o foco do empreendedorismo social 

no alcance da missão social enquanto no empreendedorismo comercial o objetivo chave é 

lucratividade para os donos do negócio. Colocando de outra maneira, o primeiro serve a 

stakeholders, enquanto o segundo serve a shareholders. (PERRINI; VURRO, 2006). Nos 

negócios sociais, a iniciativa é desenvolvida para o benefício de um grupo de pessoas e não só 

para o benefício dos controladores do negócio (SEBRAE, 2013). 

Outras diferenças também são apontadas na literatura. Perrini e Vurro (2006) sugerem 

que empreendedores sociais tendem a ter processos de tomada de decisão mais democráticos e 

participativos. Mair e Noboa (2006) argumentam que os empreendedores sociais também são 

particularmente mais insatisfeitos com o status quo, o que os faz mais bem posicionados para 

reconhecer oportunidades de mudança social. Prabhu (1999) afirma que eles também são mais 

hábeis que empreendedores comerciais na construção de networks em diversas circunstâncias. 

Embora possa haver alguma verdade nestas observações, elas não são inteiramente baseadas 

em sólidas evidências. Observa-se que existem empreendedores tradicionais que utilizam 

processos bastante participativos e muitos modelos destes negócios também surgem através 

da insatisfação com o status quo, como é o caso daqueles que partem da identificação de uma 

oportunidade pela frustração com alguma necessidade não atendida em sua vida, que é 

também enxergada por outros. Os empreendedores tradicionais também se tornaram hábeis 
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em construir redes através de sua cadeia de valor, fator chave para sobrevivência no mercado 

competitivo atual.   

 Não há dúvidas de que o empreendedor tradicional possa influenciar a sociedade de 

forma positiva através de suas estratégias de negócio. Entretanto, em alguns casos isso ocorre 

de forma elitista, por ignorar o contexto social. A análise da realidade social e seu contexto 

são essenciais para a determinação do negócio social (SEBRAE, 2013). O empreendedor 

social deve fazer seu trabalho dentro de restrições (e muitas vezes fortalecido por) dos 

aspectos culturais, políticos e jurídicos (MORT; WEERAWARDENA; CARNEGIE, 2003). 

 Melo Neto e Froes (2002) estabelecem algumas diferenças entre o empreendedorismo 

empresarial e o empreendedorismo social, conforme o Quadro 2 a seguir: 

 

Empreendedorismo empresarial Empreendedorismo social 

1. É particular 1. É coletivo e integrado 

2. Produz bens e serviços para o mercado 2. Produz bens e serviços para a comunidade  

3. Tem o foco no mercado 3. Tem o foco na busca de soluções para os 

problemas sociais e necessidades da comunidade 

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 na situação de risco social e 

promovê-las, gerar capital social, inclusão e 

emancipação social 

Quadro 2 - Diferenças entre empreendedorismo empresarial e social 

Fonte: Adaptado de Melo Neto e Froes, 2002 

 

É possível perceber que a maioria das diferenças entre empreendedores sociais e 

comerciais não são diferenças absolutas, mas sim diferenças em grau. Ainda assim, não se 

acredita que os empreendedores sociais sejam apenas empreendedores comuns vendendo 

soluções sociais. Eles são únicos por saberem como operar entre os universos público, 

privado e sem fins lucrativos, de onde vêm suas múltiplas partes interessadas, o que não é 

tarefa fácil. Para isso, no mínimo, deve-se possuir um grande entendimento do setor social 

que uma pessoa de negócios genérica pode não possuir, ou por não se importar, ou por não 

precisar.  

O setor de negócios e setor social usam diferentes modelos de pensamento e diferentes 

linguagens. O empreendedor social bem sucedido deve ser como um tradutor, embaixador e 

facilitador entre esses dois cenários. Dessa maneira, o empreendedorismo social não se trata 

apenas de fazer o setor social adotar abordagens empresariais, nem meramente fornecer 

consciência social aos negócios, e sim, de combinar os dois panoramas resultando em algo 
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novo e único para gerar valor social de maneira mais eficiente, efetiva, igualitária e 

sustentável possível (KICKUL; LYONS, 2012).   

 

2.1.3 O QUE MOTIVA EMPREENDEDORES SOCIAIS? 

Depois dos levantamentos já feitos, uma questão curiosa é: porque empreendedores 

sociais embarcam neste desafio? O que os guia a se engajarem neste trabalho duro de 

construir uma organização, gerenciar recursos escassos e riscos, construir networks e assim 

por diante? Há alguma relação com sua experiência e história prévias? É uma reação a algo 

que eles tenham ouvido a respeito? Ou um produto de sua construção moral? 

Mair e Noboa (2006) afirmam que o que eles denominam “plano de fundo” e 

“conteúdo” são os maiores contribuintes para a motivação de empreendedores sociais e se 

referem a como esses indivíduos foram educados e apresentados à sociedade. Isso pode 

incluir a influência da família, amigos, líderes religiosos, e professores. Pode, além disso, 

refletir características pessoais que enaltecem a sensibilidade individual para um problema 

social em particular.  

Os empreendedores sociais potenciais podem ter adquirido fortes crenças sobre o que 

é certo e o que é errado. Eles provavelmente aprenderam a ter empatia pelos menos 

favorecidos. Eles frequentemente possuem um grande senso de justiça. Isso os torna altruístas, 

moralmente ultrajados pela injustiça, e sensíveis a questões de igualdade (YUJUICO, 2008; 

SKOLL FOUNDATION, 2010). 

Em relação ao “plano de fundo”, outro aspecto motivador é a experiência prévia com 

o empreendedorismo. Essa experiência prévia fornece ao empreendedor social um senso de 

eficácia individual, que o permite o nível de conforto necessário para ser capaz de seguir em 

frente com o desafio. Muitos empreendedores sociais foram inicialmente empreendedores 

tradicionais. Um clássico exemplo é o fundador do eBay, Jeff Skoll, que criou a Skoll 

Foundation. Esses indivíduos possuem tanto autoconfiança quanto o suporte de uma rede 

estabelecida de contatos e fontes de recursos à medida que transitam para o lançamento e 

desenvolvimento de um negócio social (MAIR; NOBOA, 2006). 

Já o “conteúdo” provê o meio no qual o plano de fundo do empreendedor social 

interagiu com o setor social. É onde eles foram expostos a problemas sociais, por exemplo, 

ver pessoas sem teto nas ruas, ou sofrendo com a fome, ver um amigo falecer devido a uma 

doença incurável ou lendo sobre crimes de guerra. Tudo isso os leva a exercitar seu altruísmo 
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e focar no seu desejo por justiça social. Também os ajuda no processo de reconhecer 

oportunidades para adicionar valor social e desenvolver sua missão para a entrega de valor. 

Mair e Noboa (2006) criaram um modelo, representado a seguir pela Figura 2, que 

explica como os empreendedores sociais se movem destes fatores motivacionais, para uma 

percepção que gera intenção e por fim, resulta na criação de um negócio social. O modelo 

demonstra que o empreendedor social chega a acreditar que o que é “desejável” também é 

correto e possível de se criar através de um negócio. Essa certeza é guiada por sentimentos de 

empatia por indivíduos ou grupos sociais e por sua determinação pessoal de que essas 

desvantagens sociais são moralmente “erradas”. Isso é o que os guia à “vontade percebida” de 

criar um negócio social. Eles são emponderados pelo sentimento de que podem alcançar o que 

almejam com sucesso por ter o suporte de outros que compartilham da mesma visão e também 

pela confiança em sua eficácia pessoal. Por sua a vez, chega-se então à “viabilidade 

percebida”. A vontade e a viabilidade percebidas sublinham suas intenções de seguir em 

frente no lançamento da empresa. Essas intenções o permitem adotar o comportamento 

necessário para o empreendedorismo social, que leva a real criação do negócio.  

 

Figura 2- Um modelo de formação de intenção para o empreendedorismo social 

Fonte: Adaptado de Mair, Robinson e Hockerts, 2006 
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Conclui-se então que empreendedores sociais são motivados por forças tanto internas 

quanto externas a eles. A motivação interna vem dos seus valores pessoais que estimulam 

empatia por outros e da sua autoconfiança nascida de experiência relevante. A motivação 

externa vem do conflito com um problema social e do suporte de outros que compartilham 

consciência a respeito da questão. Tomados em conjunto, essas forças fornecem ao 

empreendedor social o impulso de agir. 

 

2.1.4 DEFININDO  “NEGÓCIOS SOCIAIS” 

As definições levantadas até o momento defendem que os empreendedores sociais não 

necessariamente precisam criar empresas e podem adotar a forma organizacional que melhor 

sirva aos seus objetivos. Elas desenham majoritariamente o empreendedorismo social como 

uma série de práticas que podem ou não estar associadas a uma organização bem definida.  

Outros autores, por outro lado, mencionam um movimento de empresas pró-lucro que 

possuem uma missão social e tem sido chamadas de “negócios sociais”. 

De acordo com essa ideia, negócios sociais negociam por um propósito social. Eles 

buscam ser sustentáveis financeiramente e gerar receita através das negociações. A diferença 

é que quando o excedente monetário é alcançado, ele é majoritariamente utilizado para o 

alcance de outros objetivos sociais que beneficiem um grupo ou a comunidade, e não para 

atender a interesses particulares.  

Em escala mundial, se observam esse tipo de empreendimentos sociais, capazes de 

gerar riqueza rapidamente, crescer e maximizar o alcance de sua missão, e percebe-se que 

essas organizações podem ter estruturas variadas, o que ampliou o uso do termo “negócios 

sociais”, independentemente à conexão a um arranjo particular (KICKUL; LYONS, 2012).  

Destaca-se que organizações sem fins lucrativos não são consideradas negócios sociais. 

As ONGs se diferenciam por nem sempre possuírem uma estrutura profissional, nem sempre 

empregarem e remunerarem funcionários e por não atenderem a clientes e cobrarem pelos 

serviços realizados. Além disso, não são autossustentáveis e não geram lucro, dependendo de 

apoio filantrópico, apesar de também buscarem cumprir objetivos sociais (YUNUS, 2010). 

Um negócio social não deve apenas servir a pessoas de baixa renda, mas trabalhar em 

conjunto a elas para transformar o mundo de forma definitiva. Há uma ampla possibilidade de 

surgimento de novas governanças, pois se trabalha com a ideia de que o negócio deve 

distribuir poder entre as mais diferentes pessoas e atores. Para que tenham sucesso, é 
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recomendado que evitem processos muito complexos e burocráticos para a tomada de decisão, 

que os tornem lentos e ineficientes, inviabilizando seu crescimento. É importante também que 

trabalhem em redes e com diferentes stakeholders, de forma a fortalecer e aumentar o seu 

impacto, se baseiem nas relações de trabalho éticas, tenham atenção com a cadeia produtiva 

(seleção e avaliação de fornecedores) e gerenciamento do impacto ambiental e social gerado 

(NAIGEBORIN, 2010). 

A respeito da distribuição dos lucros gerados por negócios sociais, há particularmente 

duas correntes divergentes. A primeira é defendida por Muhammad Yunus, economista 

fundador do Grameen Bank e ganhador do prêmio Nobel da Paz em 2006, e acredita que os 

investidores apenas podem recuperar o capital investido, sem direito a lucros e dividendos. 

Segundo Yunus, o lucro deve ser completamente reinvestido na empresa e destinado à 

ampliação dos impactos sociais. A outra corrente é mais ampla e apoiada por Stuart Hart e 

Michael Chu, professores estudiosos do tema das Universidades de Cornell e Harvard, nos 

Estados Unidos, e acredita que a distribuição de lucro deve sim ocorrer, por possibilitar a 

atração de mais investidores e assim potencializar a capacidade de atuação dos negócios 

sociais (NAIGEBORIN, 2010). 

Em escala nacional, têm-se algumas construções principais a cerca de negócios sociais. 

A seguir são levantadas duas dessas principais abordagens brasileiras. A primeira delas é 

proveniente da Artemisia, organização sem fins lucrativos e pioneira na disseminação e no 

fomento de negócios sociais, e a segunda, do Projeto Brasil 27, organização que estuda 

negócios sociais promissores no país. 

A Artemisia define negócios sociais como “empresas que oferecem, de forma 

intencional, soluções escaláveis para problemas sociais da população de baixa renda” 

(ARTEMISIA, 2017). De acordo com o conceito, esses negócios possuem como 

características principais: 

 Foco na baixa renda: priorizam as necessidades e características da base da 

pirâmide; 

 Intencionalidade: possuem missão definida de causar impacto social e são 

geridos por uma base ética e responsável; 

 Potencial de escala: podem ampliar seu alcance expandindo o próprio negócio; 

se replicando em outras regiões por outros atores; ou tendo seus elementos disseminados 

por outros empreendedores, organizações e políticas públicas. Segundo Naigerobin (2010), 

o crescimento de um negócio social pode se dar de duas formas: pela expansão do próprio 
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negócio por uma estrutura própria ou pela replicação do modelo para outros parceiros, 

sócios ou franqueados; 

 Rentabilidade: possuem um modelo concreto que garante a rentabilidade e não 

depende de doações ou subsídios; 

 Impacto social relacionado à atividade principal: o produto ou serviço 

oferecido diretamente gera impacto social, ou seja, não se trata de um projeto ou iniciativa 

separada do negócio, e sim de sua atividade principal; 

 Distribuição ou não de dividendos: não é um critério de definição, podendo um 

negócio distribuir ou não dividendos a acionistas. 

Para a Artemisia (2017), o impacto positivo dos negócios sociais pode ser viabilizado 

através das seguintes maneiras:  

 Inclusão de grupos de baixa renda na cadeia de valor, como funcionários, 

sócios, parceiros, proprietários, fornecedores ou distribuidores; 

 Oferta de produtos e serviços, de qualidade e com preços acessíveis, que 

permitem que os grupos da base da pirâmide tenham acesso a oportunidades e 

atendimento de necessidades essenciais como saneamento, saúde, energia, habitação e 

alimentação; 

 Oferta de produtos e serviços que melhoram a produtividade do grupo atendido, 

aumentando indiretamente suas rendas como, por exemplo, fornecendo equipamentos de 

custo mais baixo, venda de tecnologias e acesso a crédito produtivo. 

Reforçando e complementando estes aspectos destacados pela Artemisia, um 

mapeamento e estudo feito por todo o Brasil pelo Projeto Brasil 27 trás algumas 

características em comum que foram identificadas nos negócios sociais analisados. São elas 

as seguintes:  

 Propósito: Um ponto em comum entre as diversas definições de negócios 

sociais e, portanto, sua característica fundamental, o ethos social. Enquanto negócios 

comerciais visam maximizar seu lucro (ou o retorno sobre investimento), negócios sociais 

também buscam maximizar um determinado impacto social ou ambiental. O propósito 

inicial não é o lucro, e sim a busca pela solução (endereçamento) de uma questão social ou 

pela ampliação do impacto já gerado; 

 Envolvimento com atividade comercial: Negócios sociais são empresas e por 

isso estão envolvidos em atividades mercadológicas e fazem parte de cadeias de valor. 

Busca-se atingir os objetivos sociais por meio das atividades comerciais, o que os 
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distingue de ONGs; Outra questão fundamental é que esta atividade comercial possua 

perspectiva de sustentabilidade financeira; 

 Distribuição de lucros: Mesmo que a maximização dos lucros não seja o 

objetivo principal, a viabilidade financeira a longo prazo e a potencialização do impacto 

social positivo requerem lucratividade; 

 Governança e participação dos stakeholders no processo de tomada de decisão: 

dado o propósito social e comunitário, em muitos casos os negócios sociais são 

gerenciados de forma participativa e transparente. Este envolvimento de stakeholders na 

tomada de decisão pode ocorrer através desde a gestão compartilhada até a formação de 

conselhos, no caso de grandes empresas.  

 As características levantadas pela Artemisia e pelo Projeto Brasil 27 serão utilizadas 

como diretrizes neste estudo, por refletirem a realidade do país e também por sintetizarem a 

maioria dos aspectos cruciais já levantados até o momento. Negócios sociais serão entendidos 

neste trabalho como organizações que tem como principal objetivo a solução de problemas 

sociais e/ou ambientais e potencialização de seu impacto social e/ou ambiental, sendo que tal 

impacto está diretamente relacionado à atividade central do negócio. Ou seja, o impacto social 

resultante não pode ser uma consequência residual das atividades.  

Tais negócios viabilizam o impacto social por meio de atividades mercadológicas 

oferecendo produtos ou serviços dirigidos ao consumo e/ou aumento da produtividade, ou 

inclusão da cadeia de valor de determinada parcela da população com vulnerabilidade social. 

No presente estudo também é entendido que a geração do impacto social sustenta o negócio 

financeiramente, embora a distribuição de lucros não seja determinante na classificação, já 

que será considerado que a distribuição de lucros é possível quando se pode aumentar os 

efeitos produzidos pelo negócio ao seu público alvo. A estrutura legal e o modelo de 

governança não são adotados como determinantes na classificação. 

Com base na construção do conceito de Negócios Sociais apresentada e na discussão 

de outros termos feita até o momento, têm-se a síntese e diferenciação apresentada no Quadro 

3:  
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Negócios Sociais não 

são o mesmo que... 

Por que... 

Organizações sem fins 

lucrativos 
Não há atividade mercadológica, depende de apoio e não é sustentável por 

si só 
Filantropia 

Empresas Sociais 

 

Ou são associações sem fins lucrativos que realizam paralelamente 

atividade econômica para levantar fundos ou empresas híbridas de duplo 

propósito  

Negócios Inclusivos  

Atuam na resolução de questões sociais gerando inclusão social em sua 

cadeia de valor, oferecendo quaisquer produtos e serviços a quaisquer 

clientes, ou seja, o impacto social pode não estar relacionado à atividade 

principal (por exemplo, quando há geração de emprego à população de 

baixa renda, porém apenas como uma consequência e a empresa possui 

outro negócio principal)  

Negócios para a BoP 

Visa a maximização de lucros através da oferta de produtos e serviços à 

BoP, não possuindo necessariamente o objetivo de gerar impacto social 

positivo ou resolver algum problema socioambiental  

Negócios de Valor 

Compartilhado 
O impacto social não está relacionado à atividade principal 

RSE / Empresas 

socialmente 

responsáveis 

Trata-se apenas a incorporação de aspectos socioambientais ao processo 

decisório da empresa, que não necessariamente são prioridade e foco 

principal do negócio 

Empreendedorismo 

Social 

 

É um conceito genérico que descreve um comportamento que busca 

causar impacto social, não necessariamente se referindo a uma forma de 

negócio 

Quadro 3 – Diferenciação entre Negócios Sociais e outros termos 

     Fonte: Adaptado de Gomes, 2013 

 

A Figura 3 resume alguns dos principais aspectos da diferenciação acima. Pode-se 

observar que organizações sem fins lucrativos e a filantropia possuem missão principal de 

gerar impacto social, porém não possuem sustentabilidade financeira. Por outro lado, todos os 

outros tipos de negócios são autossustentáveis financeiramente, mas os negócios socialmente 

responsáveis e os negócios para a BoP têm como missão a maximização dos lucros. Os 

negócios de valor compartilhado e os negócios inclusivos também têm objetivo de gerar 

impacto social positivo, mas esse objetivo não está relacionado à sua atividade principal e a 

geração de dividendos tem a mesma ou senão maior importância. Já os negócios sociais, além 

de possuírem sustentabilidade econômica, tem como missão principal a geração de impacto 

social que está relacionada à sua atividade central.  
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Figura 3- Diferentes modelos de negócios 

Fonte: Adaptado de Yunus Negócios Sociais, 2017 

 

As tentativas de definição do empreendedorismo social, e de outros termos por ele 

abrangido como os negócios sociais, ilustram que este é um campo que vem crescendo e se 

transformando rapidamente. Como já foi dito, elas mostram que não há concordância real a 

respeito das corretas definições. A formalização e adequação terminológica podem ser um 

desafio prático aos negócios sociais, mas essa falta de concordância não é necessariamente 

algo negativo do ponto de vista conceitual. As discussões a respeito evidenciam a evolução da 

área, marcando sua história e instigando a reflexão sobre como vem se desenvolvendo, 

exatamente o que uma consideração teórica efetiva deve se dispor a fazer.  

 

2.1.5 PRINCIPAIS DESAFIOS E FATORES DE SUCESSO NO CAMPO DE NEGÓCIOS 

SOCIAIS NO BRASIL 

 

A maior parte dos negócios sociais do Brasil estão na área de impacto da educação 

(38%), seguidos de tecnologias verdes (23%), cidadania (12%), saúde (10%), cidades (8%) e 

por fim finanças sociais (9%). De um total de 579 negócios mapeados em 2017, uma gama de 
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70% já estão formalizados, e uma proporção significativa de 40% trata-se de negócios bem 

novos, com menos de três anos de fundação. A grande maioria desses negócios está no 

sudeste (63%) e no sul (20%), enquanto que o norte e centroeste são as regiões de menor 

predominância (3% em cada uma) (PIPE SOCIAL, 2017). 

Neste cenário brasileiro existem uma série de desafios que permeiam o mercado de 

negócios sociais e também há uma série de pontos de atenção e possíveis obstáculos aos 

empreendedores sociais. Torna-se importante reconhecer estes aspectos, o que possibilita um 

entendimento mais completo do desenvolvimento e contexto atual do empreendedorismo 

social brasileiro.  

Segundo Naigeborin (2010), o mercado dos negócios sociais é ainda novo e têm-se 

poucos modelos de aprendizado no Brasil. Por isso, o campo precisa ser consolidado através 

da criação de um ecossistema favorável ao seu desenvolvimento, com atores em diferentes 

áreas, como fundos de investimentos, bases em direito e contabilidade, incubadoras e 

aceleradoras voltadas especialmente para negócios sociais, além de universidades ou centros 

de formação voltados para capacitação especial de atuação no ramo, etc.  

Outro desafio consiste no fato de que negócios sociais podem adotar estruturas legais 

das mais variadas. Sob um aspecto jurídico, eles podem ser empresas comerciais, associações 

civis, cooperativas, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s), de 

acordo com o que for melhor ao seu propósito comercial e social. Em algumas situações pode 

se fazer necessário, para garantir a legalidade, a abertura de duas instituições – uma com e 

outra sem fins lucrativos – o que é mais complexo e também aumenta os custos no âmbito 

contábil e gerencial. Há a falta de instrumentos jurídicos (como estatutos e contratos sociais) 

que atendam a essas necessidades específicas de novos modelos de empresa. 

No que se refere ao governo, há necessidade de maior engajamento para o 

desenvolvimento do campo. Este apoio governamental é essencial, tanto nas dimensões 

federal, estadual e municipal, principalmente relacionado a negócios de atendimento a 

problemas nas áreas de educação, saúde, saneamento, etc. Podem ser desenvolvidas ações 

como criação de leis de incentivo, linhas de financiamento e ambientes regulatórios 

favoráveis, bem como melhoria de infraestrutura e apoio a programas de educação e 

treinamento em comunidades de baixa renda.  

Por fim, Naigeborin (2010) menciona que necessita-se de novos modelos de 

financiamento, de uma nova cultura de relacionamento com investidores, e por seu caráter 

inovador, precisam de lógicas de investimento que combinem as lógicas privadas e sociais. O 
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acesso ao crédito deve ser facilitado e menos burocrático, com menores custos transacionais e 

de capital.  

Truzzi e Davis (2012) destacam que faltam também mecanismos conectores que 

permitam o encontro de negócios sociais procurando fundos de capital de investimento com 

investidores individuais que possa provê-los. Além disso, a pipeline de negócios sociais no 

Brasil que estão prontos para receberem investimentos é reduzida e o número de histórias de 

sucesso continua pequeno. Os investidores levantam que três requisitos devem estar bem 

consolidados e em sinergia: a identificação da oportunidade relacionada a um problema social, 

um modelo de negócio robusto e uma forte equipe de gestão.   

Ainda segundo Truzzi e Davis (2012), a falta de uma clareza e consistência 

terminológica também é um obstáculo que deve ser resolvido, já que muitas empresas fazem 

confusão com o termo “negócios sociais” e o usa referindo-se a sua responsabilidade social 

corporativa. É necessário que negócios sociais se integrem à cadeia produtiva e de 

suprimentos de empresas maiores e do governo, o que permite não só o alcance de viabilidade 

financeira, mas também de se dar escala aos impactos sociais. Para tal, os negócios sociais 

precisam ganhar competitividade e apostar em treinamentos em gestão e disseminação de 

conhecimento.  

De acordo com Naigerobin (2010), outro obstáculo se dá pelos negócios sociais 

tardarem mais no alcance do break even. A sustentabilidade financeira pode ser mais crítica a 

eles por estarem explorando novos mercados sobre os quais ainda há pouca referência, o que 

os exige que sejam testados novos modelos de negócio para a produção e distribuição do 

produto ou serviço. 

Para Aoqui et al. (2011), a profissionalização é outro grande desafio.  É difícil 

encontrar profissionais que entendam que os negócios sociais devam ter a mesma eficiência 

operacional de uma empresa tradicional, e ainda mais difícil encontrar aqueles dispostos a 

embarcarem neste campo. Muitos são apreensivos em relação aos salários menos atrativos em 

relação ao mercado tradicional, à menor estabilidade, suporte, benefícios e incentivos. A 

gestão de talentos na área precisa trabalhar com a falta de experiência dos profissionais neste 

chamado setor 2,5, com a formação acadêmica que em pouco contribui ao campo na maioria 

dos casos e com a difícil definição correta das competências e conhecimentos necessários a 

um trabalho excelente no setor. 

Em relação à gestão, o principal desafio dos empreendimentos sociais é balancear o 

impacto social ao pragmatismo do plano de negócios. A forma de gerir o negócio será 
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diferente das tradicionais e muitos empreendedores cometem o erro de recorrer a experiências 

sistematizadas de outros setores, com a reprodução de métodos convencionais, principalmente 

pela dificuldade em encontrar informações, gestores e especialistas em negócios sociais.   

A adaptação é necessária pelo fato desses negócios terem múltiplas influências 

distintas sobre sua gestão, com stakeholders com expectativas e papéis que precisam ser 

constantemente alinhados, além das questões legais já mencionadas, e o fato de geralmente 

não terem apenas um foco estratégico, como é a maximização dos lucros para a maior parte 

das empresas tradicionais. O fim social aumenta a complexidade do processo de gestão, e se 

não for planejado adequadamente pode tornar enormes as perdas pela implementação 

inadequada de um método de gestão, influenciando negativamente a motivação dos 

envolvidos, causando retrabalhos ou perda de tempo, ou perda de um impacto que poderia ter 

sido gerado caso não houvesse os esforços incorretos (AOQUI et al., 2011).  

Gomes (2013) levantou em seu estudo alguns outros obstáculos como a geração de 

impacto social que seja duradouro em longo prazo, a dificuldade em medir o impacto social 

criado e em conciliá-lo ao resultado financeiro, e também a dificuldade em se acessar o 

mercado e vencer as barreiras de entrada. 

Em relação aos fatores de sucesso identificados em negócios sociais brasileiros, 

Aoqui et al. (2011) destacam os seguintes: 

 Premissa do negócio bem estabelecida, com acesso e dinamização do mercado 

da base da pirâmide, redução da pobreza e/ou inclusão social e econômica; 

 Possuem investimento social de longo prazo, parte não restituível, o que 

permite melhorias operacionais profundas e desenvolvimento de novas ferramentas e 

modelos; 

 Conhecimento de mercado e correta escolha do público-alvo e criação de 

estratégias que tornam os negócios sustentáveis; 

 Alinhamento de expectativas e estabelecimento claro do papel de cada ator 

(empreendedor, desenvolvedor, investidor, colaborador etc.) na formação das parcerias; 

 Atuação em rede com outros agentes – como universidades, empresas, setor 

público e comunidades – em que os atores possuem suas funções dentro do escopo de seu 

conhecimento e potencial de atuação; 

 Há aprendizado com a comunidade e desenvolvimento de um conhecimento 

local, o que surge de parcerias que permitem a criação de modelos de colaboração 

inovadores; 
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 Gestão eficaz com profissionalização e planejamento, incluindo comunicação, 

marketing e desenvolvimento profissional. 

Aoqui et al. (2011) conclui que os desafios para os negócios sociais no Brasil ainda 

são bastante severos, sendo a realidade do país diferente de outros contextos internacionais 

onde vê-se alguns avanços. O vislumbre de impacto social e de geração de ativos econômicos 

não elimina os problemas vindos de cada um, e é através da busca pelo equilíbrio adequado 

que se encontra a chave para a evolução deste campo no Brasil e do alcance de mais fatores e 

casos de sucesso. 

2.2 REDES DE COOPERAÇÃO PRODUTIVA 

No contexto das teorias organizacionais, as redes despontaram a partir dos anos de 

1980, originadas principalmente da necessidade dos empreendimentos em lidar com as 

exigências competitivas que surgiam (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2014). Segundo 

Poldony e Page (1998), a forma organizacional em rede é qualquer coleção de atores que 

perseguem relações de trocas repetidas e permanentes ao mesmo tempo em que não possuem 

uma autoridade organizacional legitimada para arbitrar e resolver disputas que possam surgir. 

Para Lipnack e Stamps (1994), redes consistem em um grupo de instituições que colaboram 

entre si para conseguir o que nenhuma delas seria capaz de realizar isoladamente. Nas 

próximas seções busca-se maior entendimento desta conceituação e análise de aspectos 

importantes à redes, como requisitos de formação e ganhos competitivos possíveis de se 

adquirir. 

 

2.2.1 VISÃO SOCIOECONÔMICA 

Nas últimas décadas, internacionalmente, se adicionam e consolidam transformações 

técnicas, organizacionais e econômicas. Todas essas modificações refletem em alterações na 

forma de produzir, de administrar, de distribuir e de se relacionar entre organizações e entre 

trabalhadores (OLAVE; AMATO NETO, 2001). De acordo com De Souza (1993), neste 

cenário de transição, podem se destacar o intenso ritmo de mudanças tecnológicas, a crescente 

flutuação dos mercados, a diluição de fronteiras e o aumento das condições de incerteza e 

risco em que os agentes econômicos devem tomar decisões, e as tensões com que muitas 

empresas se confrontam nas áreas políticas, trabalhistas e de legislação. Neste aspecto, a 
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composição de redes, alianças e novas formas organizacionais são tidas como estratégia 

importante face à turbulência e complexidade do novo ambiente. 

Observar a formação de redes de cooperação sob uma perspectiva socioeconômica 

levanta a discussão de alguns pontos. Segundo Powell (1990), de certa maneira, todas as 

organizações estão envolvidas em rede, estando elas conectadas, de uma forma ou outra, com 

maior ou menor intensidade. Assim, a visão de redes seria uma explicação para se enxergar a 

complexidade de todo o ambiente. Porém, mais que isso, seria uma alternativa para se 

compreenderem acordos e alianças entre atores que exploram vantagens competitivas nas 

relações de troca.  

Já para Williamson (1985), redes são formas híbridas entre a hierarquia, onde há 

superiores e subordinados, e o mercado, onde há compradores e vendedores. Vários autores, 

entretanto, discordam dessa visão. Jarillo (1988), Powell (1990), e Podolny e Page (1998) 

argumentam que apesar de que sim, uma hierarquia (com vínculos centralizados) e o mercado 

(com conexões horizontais e verticais entre diversos atores) possam, de certa forma, ser 

explicados pela perspectiva de redes, as estruturas de rede possuem uma lógica própria, com 

vantagens únicas e diferenciadas, não sendo possivelmente alcançáveis no mesmo sentido na 

dicotomia mercado-hierarquia.  

Também não há uma uniformidade entre os conceitos que definem a composição de 

redes, entretanto é majoritariamente aceito que a sua concretização se dá por meio da 

colaboração. Gray e Wood (1991) definem colaboração como um processo segundo o qual 

diferentes partes, vendo diferentes aspectos de um problema, podem, construtivamente, 

explorar as diferenças entre elas e procurar interpretações individuais. A colaboração ocorre 

quando um grupo de stakeholders independentes, com domínio de uma questão, se envolvem 

em um processo interativo, utilizando divisão de funções, regras e estruturas, para ações ou 

decisões relacionadas ao problema. 

Segundo Porter (1998, p. 46):  

“(...) este termo (redes) aliado a esta definição não é utilizado apenas na 

teoria organizacional, mas também em uma ampla gama de outras ciências, 

tais como pesquisa operacional, teoria da comunicação e teoria dos pequenos 

grupos. No caso presente definiremos redes como sendo o método 

organizacional de atividades econômicas através de coordenação e\ou 

cooperação interfirmas”. 

 

Para Olave (1998), a formação de redes organizacionais objetiva, primeiramente, 

reduzir riscos e incertezas, através da organização de atividades econômicas com a 

coordenação e cooperação. Na formação de redes entre pequenas e médias empresas (PMEs), 
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elas podem se configurar como redes flexíveis, como clusters (agrupamentos), ou como redes 

cooperativas, geralmente como organizações virtuais. 

Para alguns autores, essa forma de organização é puramente econômica, outros 

admitem que trata-se de uma nova forma de organização social, pelo fato das trocas 

econômicas estarem imersas em relações de interesses, conexões, reputações, e muitas vezes 

pouco guiadas por uma estrutura formal de autoridade estabelecida (OLAVE; AMATO 

NETO, 2001). 

Já um dos pontos chave destacados por Ribault et al. (1995) é que o modo de 

agrupamento de organizações em redes destina-se a favorecer a atividade de cada uma 

individualmente sem que elas tenham necessariamente fortes ligações financeiras. Elas 

complementam-se em relação aos meios produtivos (aspectos técnicos) e comerciais (redes de 

distribuição) e se apoiam prioritariamente. Entretanto, pode simplesmente se referir, por 

exemplo, à criação de uma central de compras comum. Há, portanto, uma associação por 

afinidade, de natureza informal, e que mantem cada empresa responsável pelo seu 

desenvolvimento. Essa estrutura é bem adaptada às pequenas e médias empresas (PMEs) por 

concretizar a ideia de que “a união faz a força”.  

O setor das pequenas e médias empresas, mais especificamente, é importante por sua 

capacidade de gerar empregos e contribuir para a produção industrial, e desenvolveu a 

habilidade de acumulação tecnológica que o permitiu se desenvolver economicamente. As 

PMEs começaram a incorporar tecnologia nos processos produtivos, a modificar as estruturas 

internas e a buscar novos laços com o seu ambiente socioeconômico de modo a construir uma 

via industrial que pode competir em alguns setores com empresas maiores (o que ocorreu 

principalmente com inovações tecnológicas nos setores de eletrônica, robótica e informática). 

Nesse âmbito, as redes de cooperação não se formam unicamente em países desenvolvidos, 

acontecendo também nos países de industrialização mais tardia como no Sudeste Asiático e 

América Latina (SEBRAE, 1996). 

No cenário geral, nota-se a modificação na organização industrial com o 

estabelecimento das redes. Como exemplos há o surgimento de distritos industriais na Itália, 

sistemas produtivos locais na França, Alemanha e Reino Unido, o Vale do Silício no EUA e 

outras redes no Japão, Coréia e Taiwan. As novas estruturas podem se dar, então, em 

mercados mais regionais ou mais amplos, nacionais ou estrangeiros (DE SOUZA, 1993).  

Lipnack e Stamps (1994) levantam cinco princípios para PMEs se organizarem em 

uma rede flexível:  
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 Deve existir um propósito comum; 

 Os participantes devem manter a independência; 

 Fluxo elevado de comunicação entre participantes; 

 Multiplicidade de líderes; 

 Ligações nos diversos níveis de um sistema econômico mais amplo.  

Para estes autores, primeiramente, para que uma rede de PMEs obtenha sucesso, os 

empresários devem ter um propósito comum, mesmo que não tenham necessariamente os 

mesmos objetivos individuais, estes devem estar alinhados ao propósito geral. O segundo 

ponto mostra que a independência dos atores gera mais flexibilidade e dinamização ao sistema, 

sendo o fluxo de informação entre os participantes essencial e obtido através de 

relacionamentos e apoiado pela tecnologia da informação. O quarto ponto sugere a 

manutenção da simetria da rede e finalmente, segundo o quinto princípio, é importante a 

conectividade de forma coerente da rede com o sistema econômico mais amplo. 

 

2.2.2 TIPOLOGIAS DE REDES ORGANIZACIONAIS 

A estrutura de uma rede, além de carregar os princípios apresentados, também irá 

depender de seu segmento de mercado, do propósito comum que possui e do nível de 

cooperação entre os agentes, podendo as vantagens competitivas na cadeia de valor ocorrerem 

nos elos verticais e horizontais. As organizações podem possuir diferentes motivações e  

intenções estratégicas, o que importa realmente é o caráter sinérgico das suas motivações, 

capacidades e recursos (MARCHI, 2006). 

A seguir serão descritas algumas das principais tipologias construídas na literatura 

sobre as redes de cooperação.  

Grandori e Soda (1995) utilizam a tipologia de “Redes Inter-Empresariais”: Segundo 

o grau de formalização, centralização e mecanismos de cooperação, as redes empresariais 

podem ser (i) Sociais, (ii) Burocráticas e (iii) Proprietárias. 

 (i) Redes Sociais: São redes onde o relacionamento dos atores não é regido por 

nenhum tipo de contrato formal. Podem ser Redes Sociais Simétricas ou Redes Sociais 

Assimétricas. 

 Redes Sociais Simétricas: Não existe nenhuma empresa exercendo poder distinto e 

todos os participantes possuem a mesma influência. Essas redes são úteis para 

estimular desenvolvimento de caráter mais exploratório, quando as informações têm 
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alto potencial, porém valor econômico desconhecido. São eficazes também para 

regular transações entre parceiros quando as contribuições e performances são difíceis 

de se colocar em meios contratuais ou burocráticos. Exemplos são Pólos e Distritos 

Industriais, que tem grande compartilhamento de informações e conhecimento entre as 

empresas, mas onde os mecanismos de troca são informais.  

 Redes Sociais Assimétricas: Há a presença de um agente centralizador e 

frequentemente há contratos formais entre as empresas, mas estes contratos se referem 

apenas às especificações de produtos ou serviços negociados, e não à estruturação do 

relacionamento entre as empresas propriamente dito.  

(ii) Redes Burocráticas: Há um contrato formal que regula não só as especificações 

de fornecimento, mas também a estruturação da rede e as condições de relacionamento entre 

os participantes.  

 Redes Burocráticas Simétricas: Não há um agente centralizador. Um exemplo clássico 

são as associações comerciais que auxiliam o desenvolvimento de acordos formais de 

relacionamento entre organizações dos mesmos setores, não favorecendo a interesses 

particulares.  

 Redes Burocráticas Assimétricas: Podem ser citadas como exemplos redes de agências, 

licenciamento e franquias. 

(iii) Redes Proprietárias: A principal característica é a formalização de acordos 

relativos ao direito de propriedade entre os acionistas de empresas, também se dividindo em 

simétricas e assimétricas. 

 Redes Proprietárias Simétricas: São os joint ventures, geralmente empregadas na 

regulação das atividades de pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica e de 

sistemas de produção de alto conteúdo tecnológico. 

 Redes Proprietárias Assimétricas: São os casos do tipo de associações capital ventures, 

que relacionam o investidor de um lado e a empresa parceira de outro. Se encontram 

em sua maioria nos setores de tecnologia de ponta. 

De acordo com Casarotto e Pires (1999), as pequenas e médias empresas dificilmente 

conseguem dominar sozinhas todas as etapas de uma cadeia produtiva. Além disso, a 

crescente complexidade dos processos dentro das empresas faz com que seja necessário 

estabelecer parcerias para se trabalhar de maneira associada, sendo a formação de rede 

considerada também o ponto de partida no processo de obtenção de competitividade de uma 

região. Com a formação de redes cooperativas, percebe-se que as PMEs acabam se tornando 
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mais ágeis e flexíveis que as grandes empresas, em muitos casos, podendo se tornar 

igualmente competitivas se conseguirem obter vantagens com a cooperação que as grandes 

possuem, como com o acesso a tecnologias, logística, etc.  

Os estudos de Casarotto e Pires (1999) se baseiam no caso da região italiana de 

Emilia Romagna, onde pequenas e médias empresas associadas conseguiram competir 

globalmente, mantendo seu pequeno porte. Para esses autores, há dois tipos de redes para 

pequenas e médias empresas.  

No primeiro tipo, chamado top-down, empresas menores fornecem de forma direta e 

indireta sua produção a uma empresa-mãe, através de subcontratações, terceirizações, 

parcerias e outras formas transferência de produção. Assim, tanto a empresa-mãe quanto suas 

dependentes competem pela liderança de custos. Esse tipo é assimétrico em relação ao poder e 

as PMEs tornam-se dependentes da empresa-mãe, com pouca flexibilidade e poder de 

influência no futuro da rede. 

 No segundo modelo, a rede flexível, as PMEs se unem a partir de uma aliança 

simétrica, com objetivos comuns, onde cada empresa é responsável por parte do processo de 

produção. Nesse caso, o conjunto das atividades de cada participante e sua forma de 

funcionamento seria como a atuação de uma grande empresa no total. Nessa situação os atores 

conseguem competitividade por terem uma boa relação entre flexibilidade e custo. Segundo 

Casarotto e Pires (2001, p 37) “a função do consórcio é simular a administração de uma 

grande empresa, mas tem maior flexibilidade no atendimento de pedidos diferenciados”, 

agregando valor ao todo.  

Para os autores Wood Jr. e Zuffo (1998) há três tipos de classificação para redes: a 

estrutura modular, virtual e a livre. Na estrutura modular, a organização mantém as atividades 

essenciais da cadeia de valor e terceiriza as atividades de suporte, ainda mantendo o controle 

sobre elas. A estrutura virtual conecta temporariamente as redes de fornecedores, clientes ou 

concorrentes. Já a estrutura livre de barreiras possui definições de funções, papéis e tarefas 

menos rígidas dentro da organização. 

Outras duas importantes conceituações de redes que podem ser encontradas são de 

clusters e as organizações virtuais.  

Porter (1998) define clusters como concentrações geográficas de empresas e 

instituições interligadas, que atuam na mesma área ou ramo industrial. Para ele, os clusters 

podem influenciar na competição de três formas: através do aumento da produtividade das 

empresas (melhor acesso a funcionários, fornecedores, informação especializada, instituições 
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e órgãos públicos e melhor motivação e medição de desempenho), do direcionamento da 

inovação (há mais oportunidades para inovação e sua implantação ocorre mais rapidamente) e 

do estímulo da formação de novos negócios (há menor risco devido a uma já existente base de 

clientes e estrutura, maior facilidade de financiamento e de percepção de oportunidades). 

 Para Bremer e Gutierrez (1998), um cluster deve possuir a infraestrutura necessária 

aos membros, oportunidades de novos negócios aos participantes e deve facilitar a divulgação 

da imagem do grupo e também da região, que muitas vezes se torna conhecida devido à 

existência do cluster. Também pode existir o relacionamento com o governo, universidades e 

centros de pesquisa.  

A caracterização de um cluster nem sempre é fácil, já que sistemas produtivos não 

são facilmente divididos entre dispersos e aglomerados, sendo os limites desses sistemas 

dificilmente determinados (AMATO, 1999). Além disso, não é suficiente apenas que haja 

aglomeração geográfica e setorial para a formação de clusters, mas também é essencial que o 

ganho de eficiência coletiva esteja presente. 

Já uma organização virtual é definida por Strausak (1998) como uma rede de 

organizações independentes, que se unem temporariamente através do uso da tecnologia de 

informação e comunicação para obter vantagem competitiva. Ela se comporta como uma 

única empresa por meio da união das competências essenciais de seus membros. Jägers et al. 

(1998) aponta como principais características de organizações virtuais o cruzamento de 

fronteiras organizacionais, competências essenciais complementares, dispersão geográfica, 

participantes continuamente se modificando, igualdade entre as partes envolvidas e 

comunicação eletrônica. 

As organizações virtuais se organizam dessa forma a fim de compartilhar recursos, 

instalações e competências, o que as permite ampliar o alcance geográfico e para dividirem 

riscos e custos de infraestrutura. Do ponto de vista institucional, a organização é uma 

combinação das melhores competências essenciais de empresas legalmente independentes que 

cooperam entre si. Elas são conectadas pelo uso das modernas tecnologias durante o tempo 

necessário para a realização de um objetivo específico de negócio, no qual as fronteiras das 

empresas ou países não são consideradas. Do ponto de vista funcional, há a concentração em 

competências essenciais, que são coordenadas de forma dinâmica e orientadas para a solução 

de problemas através da tecnologia da informação (BREMER, 1996; GOLDMAN, 1995). 

O Quadro 4 sintetiza as tipologias apresentadas: 
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Autor Tipologia 

GRANDORI E SODA 

(1995) 

Redes Sociais: Simétricas e Assimétricas 

Redes Burocráticas: Simétricas e Assimétricas 

Redes Proprietárias: Simétricas e Assimétricas 

CASAROTTO E 

PIRES (2001) 

Redes Top-Down: Subcontratação, terceirização, parcerias 

Redes Flexíveis: Consórcios virtuais 

WOOD JR E ZUFFO 

(1998) 

Estrutura Modular: Cadeia de Valor e Terceirização Atividades de 

Suporte. 

Estrutura Virtual: Liga temporariamente rede de fornecedores. 

Estrutura Livre: de barreiras, define funções, papéis, tarefas. 

PORTER (1998) Cluster: Concentração setorial e geográfica de empresas. 

Caracterizado pelo ganho de Eficiência Coletiva. 

BREMER (1996) 

GOLDMAN (1995) 

Empresa Virtual: Ponto de vista Institucional e Funcional. 

Institucional: Combinação das melhores competências essenciais de 

empresas legalmente independente. 

Funcional: Concentração em competências essenciais coordenadas 

através de uma base de tecnologia da informação. 

Quadro 4 - Tipologia de redes de cooperação 

Fonte: Adaptado de Olave e Amato Neto, 2001 

 

Para o estabelecimento e o desenvolvimento desses diferentes tipos de redes de 

cooperação, fazem-se importantes alguns pontos principais, que serão abordados a seguir.  

 

2.2.3 REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O NASCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

DE REDES DE COOPERAÇÃO 

De acordo com Corrêa (1999) e com Casarotto e Pires (1999), para o nascimento e a 

sobrevivência das redes, três aspectos são muito importantes: a cultura da confiança, a cultura 

da competência e a cultura da tecnologia da informação (Quadro 5).  

 

Tipo de Cultura Descrição 

1) Cultura de Confiança Aspectos ligados à cooperação entre organizações, envolvendo 

aspectos culturais e de interesse de pessoas e organizações. 

2) Cultura de Competência Diz respeito às questões ligadas às competências essenciais de 

cada parceiro. Engloba aspectos materiais até aspectos imateriais 

como os processos. 

3) Cultura da Tecnologia de 

Informação 

A agilização do fluxo de informações é vital para a implantação 

e o desenvolvimento de redes flexíveis. 

Quadro 5 - Culturas para o surgimento de redes 

Fonte: Amato Neto, 2001 
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Para Corrêa (1999), fortalecer a confiança entre os parceiros é fundamental para todo 

o desempenho das redes. A cultura da confiança envolve os aspectos que dizem respeito à 

cooperação entre as organizações, envolvendo questões culturais e os interesses. A ética 

também se faz fundamental e o conhecimento mútuo entre pessoas e organizações com 

interesses comuns é o alicerce para a construção dessa cultura. Powell (1990) também aponta 

a confiança como componente indispensável na formação de redes interorganizacionais, 

destacando que este é um componente crítico para sua eficiência e efetividade, e que a 

construção da confiança começa desde a formação da rede, podendo evoluir juntamente ao 

seu desenvolvimento. 

Já a cultura da competência diz respeito às competências essenciais de cada parceiro, 

podendo envolver desde questões materiais, como equipamentos e instalações, até não 

materiais como conhecimento processual (know-how). Faz-se necessário avaliar se a parceria 

proporciona realmente um maior valor agregado ao cliente final, se a diferenciação alcançada 

é concreta e resistente considerando o mercado e os concorrentes, e se é flexível, ou seja, se 

há diferentes possibilidades de exploração das vantagens obtidas.  

Por fim, a tecnologia da informação relaciona-se à agilidade do fluxo de informação, 

que é de total importância para a construção e manutenção de redes flexíveis. Essa cultura 

envolve pontos como quais informações são transmitidas, entre quais atores e utilizando quais 

meios de comunicação; onde ficam armazenadas as informações e suas condições de acesso; 

como são estabelecidos e distribuídos os dados relativos às operações e mais importante, 

como podem ser utilizadas todas as informações na produção atual e como as organizações 

podem utiliza-las no futuro, em relação a conhecimento sobre o cliente, novas perspectivas de 

negócios e aprendizado para a equipe. 

Powell (1990) também levanta a cooperação como aspecto chave no estabelecimento 

de uma rede, só podendo emergir em um ambiente onde existe certo grau de 

comprometimento. Marchi (2006) em sua tese levanta aprendizados aplicáveis ao contexto 

das redes: estabelecimento de relações contínuas e não esporádicas entre os sócios; e 

promoção de condições que permitam que os sócios conheçam suas reputações, através da 

chamada “rotulagem”, ou seja, a possibilidade de que um ator faça inferências sobre o 

comportamento futuro de outro ator.  

Quando maior a reputação e mais frequentes as relações, maior será o nível de 

cooperação enquanto reputações baixas e relações infrequentes resultam em baixa cooperação. 

Sob a mesma ideia, de nada adianta haver altas reputações e frequência de relações altas 
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isoladamente, pois isso resultaria em pouca cooperação. Marchi (2006) conclui que a 

cooperação pode ser medida através do grau de ajuda mútua entre os atores e da rotulagem, 

com a percepção do grau de oportunismo, individualismo e reputação dos participantes.  

Em sua revisão, Marchi (2006) também ressalta a importância do comprometimento, 

que depende do grau de engajamento dos atores que compõem a rede. O engajamento 

representa a atitude participativa nas atividades da rede, e complementa o comprometimento 

dos sócios, já que mostra seu nível de envolvimento e interesse nas questões comuns. Além 

disso, outro comportamento que mostra qual o nível de comprometimento dos atores é a sua 

capacidade de cumprimento dos acordos, comportamento esperado dentro da rede. Esse 

comportamento tem a capacidade de influenciar de forma direta a reputação construída 

perante todos, contribuindo ou prejudicando na formação de acordos futuros.  

Conectadas à cultura da tecnologia da informação mencionada anteriormente, vêm as 

conexões, discutidas por Lipnack e Stamps (1994). Segundo estes, as conexões podem ocorrer 

através dos canais de comunicação entre os sócios e são facilitadas também por bons 

relacionamentos informais. A comunicação entre os membros pode promover o crescimento 

da rede, se dando através da busca pela informação pelos sócios e pelo aprofundamento dos 

relacionamentos interpessoais. A troca de informações também pode ser facilitada por canais 

de comunicação, mas é também essencial que haja bons relacionamentos entre os 

participantes. O bom nível de conexão social, além de aumentar o fluxo de informações, 

promove a coesão, diminui riscos associados a transações, aumenta a confiança e promove a 

reputação. Também é essencial que os vínculos sejam estabelecidos com o lado de fora para 

que não ocorra uma espécie de “clausura”. Burt (2001) diz que, nesse sentido, as conexões 

externas relevantes podem agregar valor aos negócios, permitindo a constante renovação das 

informações internas da rede. 

 

2.2.4 GANHOS COMPETITIVOS DAS ORGANIZAÇÕES EM REDES DE 

COOPERAÇÃO 

Baldi e Lopes (2002) levantam a questão de que as redes podem adquirir diferentes 

formatos, estruturas e ter diferentes propósitos. Algumas, como joint ventures, por exemplo, 

podem se pautar em mecanismos estruturais de coordenação e utilização de contratos para 

evitar qualquer oportunismo, e outras redes podem se basear completamente em laços sociais, 

nas quais os atores não consideram a existência de oportunismo e se pautam inteiramente na 
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confiança, reciprocidade e ajuda mútua.  O que se conclui é que nas redes emergem 

comportamentos como compromisso, confiança e cooperação, em detrimento de 

comportamentos que emergem das relações de mercado e hierarquia, como clientelismo, 

desconfiança, barganha e oportunismo. Os resultados das redes tendem a facilitar não apenas 

as trocas, mas também a criação de valor, o que as diferencia.  

As vantagens da associação em redes podem ser várias, uma vez que há também uma 

diversidade de possibilidades de se organizar em redes. Entre as principais delas, Ribault et al. 

(1995) mencionam a possibilidade de cada ator da rede poder se especializar em determinado 

know-how, melhorando o conhecimento global. Outra grande vantagem é a associação por 

afinidade, que pode conferir às organizações mais originalidade e exclusividade em relação a 

concorrentes. Os aspectos vantajosos tendem a ser maiores para as PMEs, pelo fato de que 

que essas passam a ter acesso a funções estratégicas que antes não eram viáveis devido ao seu 

pequeno porte. Exemplos são maior eficiência logística, melhor imagem da marca e acesso a 

pesquisas e desenvolvimento (CASAROTTO; PIRES, 1999). 

Para Amato (1999), a associação em redes produtivas permite o alcance de vantagens 

competitivas às organizações que seriam dificilmente alcançáveis na atuação isolada. Entre 

essas vantagens, destacam-se:  

 Combinação de competências e utilização de know-how de outras empresas; 

 Divisão do ônus de realizar pesquisas tecnológicas, compartilhamento do 

desenvolvimento e conhecimentos adquiridos; 

 Compartilhamento de riscos e custos de se explorar novas oportunidades, realizando 

experiências em conjunto; 

 Produtos e serviços com mais qualidade e diversificação; 

 Maior pressão exercida no mercado, com aumento da força competitiva; 

 Compartilhamento de recursos; 

 Fortalecimento do poder de compra; 

 Mais força para atuação em mercados internacionais. 

Balestrin e Verschoore (2008) realizaram um estudo visando identificar e mensurar 

os principais ganhos competitivos proporcionados pelas redes de cooperação aos associados. 

De forma geral, o fator mais lembrado pelos empresários durante a pesquisa foi a 

possibilidade de ampliar a força de ação de uma organização pela união com outras. A lógica 

predominante na formação de redes concentra-se no fato de que as relações de cooperação 

resultam em ganhos para todos os envolvidos, que, do contrário, não cooperariam. 
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Na próxima seção será possível compreender de que forma a formação de 

aglomerados de cooperação produtiva se relacionam com a teoria de Criação de Valor 

Compartilhado. 

2.3 REDES, ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO: AS BASES DA CRIAÇÃO DE VALOR 

COMPARTILHADO  

A destruição ambiental, a poluição e a diferença de qualidade de vida dentre os 

indivíduos, nos dias atuais, se tornaram muito evidentes. Mesmo as sociedades mais ricas e 

desenvolvidas tecnologicamente encaram problemas ambientais e econômicos crescentes, que 

não podem e não devem ser subestimados. Essas condições nas quais se encontram a 

humanidade e o meio ambiente são críticas e por isso, qualquer técnica, tecnologia, ou 

atividade que vise minimizar os efeitos negativos do homem sobre o meio ambiente e 

minimizar as desigualdades sociais entre eles, pode ser considerada importante (MORAIS 

NETO; PEREIRA, 2014). 

O conceito de Criação de Valor Compartilhado pode ser definido como práticas de 

gestão e políticas empresariais que objetivam aumentar a competitividade da empresa, ao 

passo que, simultaneamente, aprimoram as condições sociais e econômicas nas comunidades 

em que operam (PORTER; KRAMER, 2011). 

Porter e Kramer (2011) alegam que a Criação de Valor Compartilhado (CVC) é um 

modelo de gestão capaz de integrar práticas socioambientais mais responsáveis ao sistema 

capitalista, de forma que estas sejam verdadeiramente benéficas também aos investidores.  

Nesse sentido, Porter e Kramer (2011) afirmam que o governo deve estimular as 

companhias a investirem no valor compartilhado em detrimento da maximização de retorno 

em curto prazo. Ele deve definir objetivos mensuráveis e claros e criar padrões de 

desempenho, apesar de não prescrever maneiras de alcançá-los. Percebe-se através dessa nova 

perspectiva uma tentativa de mudança de direção no capitalismo, a partir da inclusão da 

dimensão social no Planejamento Estratégico de empresas e governos.  

Para Porter (2012), uma região apenas pode ser considerada competitiva se atender a 

duas premissas básicas: as organizações locais devem conseguir competir satisfatoriamente 

em mercados globais e, além disso, o padrão de vida de seus habitantes deve melhorar. Sem 

as duas condições satisfeitas, um local ou país não é considerado competitivo. Somente o 

ganho contínuo de produtividade permite amarrar as duas características e tornar um local 
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competitivo. A Criação de Valor Compartilhado (CVC) veio para conectar os conceitos de 

competitividade empresarial e regional com o bem estar social (PORTER, 2011). 

Para Morais Neto e Pereira (2014), ao enraizar os conceitos de valor compartilhado, 

as organizações ganham novas ferramentas e instrumentos para analisarem todos os conceitos 

de estratégia, posicionamento e competitividade de Porter. Porter (2011) afirma que a Criação 

de Valor Compartilhado será a chave para a administração de vantagem competitiva no futuro.  

A filantropia praticada pelas empresas está em declínio e a Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) não consegue responder às demandas de investidores para aumentarem o 

retorno a curto prazo. Além disso, os críticos sociais esperam cada vez mais das companhias. 

A RSE, ao invés de estar conectada aos objetivos amplos das corporações e das sociedades, 

reflete apenas crenças pessoais e valores dos executivos ou colaboradores, sendo, portanto 

ineficiente quanto ao resultado estratégico (PORTER; KRAMER, 2002). 

O economista Milton Friedman, ganhador do prêmio Nobel de 1976, em sua 

declaração, afirmou que a única responsabilidade de uma empresa é o desempenho econômico 

em si, visando apenas o lucro para os acionistas, e fazendo apenas isso ela está cumprindo seu 

papel social (FRIEDMAN, 1976). Por outro lado, nas últimas décadas surgiram novas visões, 

como a de Porter e Kramer (2011), que assim como Drucker (1993), não concordam com a 

noção de que objetivos sociais e econômicos são separados e distintos, fazendo com que os 

gastos corporativos com questões sociais sempre ocorram as custas de seus resultados 

econômicos. Ambos acreditam que o dever das firmas perante a sociedade local não se limita 

ao lucro; elas devem descobrir uma abordagem para problemas sociais básicos que se encaixe 

em seu core business. Fazendo isso, elas podem transformá-los em oportunidades de negócio.  

Para Drucker (1993), a responsabilidade deve ser o caminho para a sociedade pós-

capitalista, na qual as organizações devem se basear seriamente neste princípio. Entretanto, 

elas devem fazer isso da maneira correta, respeitando sua limitação de competências e 

evitando arriscar seu desempenho. Porter e Kramer (2011) também chamam a atenção para 

que as organizações sejam responsáveis dentro de seu âmbito de atuação, prezando por sua 

própria sustentabilidade e eficiência.  

A Criação de Valor Compartilhado vai além da Responsabilidade Social Empresarial, 

vindo apresentar uma nova abordagem à prática da RSE Corporativa. O conceito da CVC foi 

concebido justamente pela RSE não poder ser instrumentalizada dentro do capitalismo, da 

forma que temos hoje. Há exemplos de importantes empresas, como Coca-Cola e Nestlé, que 

criaram vínculos profundos entre suas estratégias de negócios e atitudes benéficas para a 
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sociedade (MORAIS NETO; PEREIRA, 2014). Essas são ações onde a inovação e a 

colaboração criaram um valor compartilhado entre vários atores, como companhias, estados, 

sociedade civil, ONGs e comunidade. Vale destacar que somente alguns gestores possuem o 

conhecimento necessário sobre questões socioambientais para ultrapassarem a abordagem 

tradicional de RSE, e por isso, o terceiro setor necessita de líderes com melhor instrução em 

gestão e empreendedorismo, atributos essenciais na CVC (PORTER; KRAMER, 2011). 

A CVC surgiu para ultrapassar a RSE no que se refere ao poder de direcionamento 

dos investimentos da empresa em sua localidade. A RSE clássica foca em garantir a reputação 

da empresa e possui uma conexão limitada com os negócios, fazendo com que seja difícil 

justificá-la perante os acionistas e mantê-la ativa no longo prazo. Por outro lado, a CVC está 

dentro da equação de lucratividade e da posição competitiva da corporação, de forma a 

alavancar seus recursos e seus especialistas para criarem valor econômico através da criação 

de valor social (PORTER; KRAMER, 2011). 

Porter e Kramer (2011) expõem algumas diferenças entre a CVC e a RSE (Quadro 6).  

 

RSE CVC 

Valor: Fazer o bem Valor: Benefícios econômicos e sociais 

relativos ao custo 

Cidadania, filantropia, sustentabilidade Criação de valor conjunto entre companhia e 

comunidade 

Discricionária ou respondendo a pressão 

externa 

Parte integral da competição 

Separada da maximização de lucros Parte integral da maximização de lucros 

A agenda é definida por relatórios externos e 

preferências pessoais 

A agenda é específica da empresa e 

internamente gerada 

O impacto é limitado ao footprint 

coorporativo e orçamento de RSE 

Realinha todo o orçamento da companhia 

Exemplo: Compra no modelo fair trade Exemplo: Transformar as aquisições para 

melhorar a qualidade e rendimentos  

Quadro 6 - Diferenças entre RSE e CVC 

Fonte: Adaptado de Porter e Kramer, 2011 

 

Com essa diferenciação, eles mostram as incompatibilidades conceituais entre a RSE 

responsiva (lado esquerdo) do CVC ou RSE estratégica (lado direito). Enquanto a primeira é 

reativa ao ambiente externo, com propostas para suavizar problemas e melhorar a imagem da 

organização, a segunda (CVC), por ser primeiramente estratégica, permeia toda a companhia 

tendo como base principal a sua estratégia (PORTER; KRAMER, 2006). 
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A RSE não é efetivamente produtiva como poderia ser, devido a dois fatores 

principais. Primeiro, a opinião pública coloca os negócios e as empresas contra a sociedade, 

sendo que ambos são interdependentes. Em segundo lugar, as organizações são pressionadas 

para utilizar a RSE de maneiras genéricas e incongruentes de forma holística, ao invés de uma 

maneira mais apropriada que sirva à estratégia empresarial (PORTER; KRAMER, 2006). 

A dinâmica de RSE que prevalece, por ser extremamente dividida e desconectada 

dos negócios e da estratégia, encobre muitas das melhores oportunidades para as companhias 

beneficiarem a sociedade. Se as companhias empregarem as mesmas técnicas que orientam 

suas escolhas de core business para avaliarem as possibilidades de RSE, a ajuda social deixa 

de ser um passivo ou uma atitude de altruísmo, transformando-se em uma fonte de inovação, 

oportunidade e vantagem competitiva (PORTER, KRAMER, 2006). 

Sendo assim, Porter e Kramer (2006) tentam identificar os pontos de intersecção 

entre as empresas e a sociedade, apresentando dois tipos de ligações, as de dentro para fora 

(inside-out linkages) e as de fora para dentro (outside-in linkages). 

As inside-out linkages ocorrem nas atividades da cadeia de valor, pois elas criam 

consequências sociais positivas ou negativas para a sociedade. É importante que as 

organizações não apenas monitorem os impactos sociais que causam na atualidade, mas que 

também cuidem para identificar a evolução de efeitos sociais de sua produção e de suas 

atividades, ou colocarão em risco sua própria sobrevivência no longo prazo (PORTER, 

KRAMER, 2006). 

As outside-in linkages são as condições sociais externas que influenciam para melhor 

ou pior as corporações. As condições sociais da comunidade onde a companhia está inserida 

merecem atenção, pois sem concorrentes, fornecedores e funcionários de nível mundial nas 

proximidades dificilmente uma empresa vai conseguir sucesso internacional, por exemplo 

(PORTER, KRAMER, 2006). 

Porter e Kramer (2006) dividem o contexto competitivo em quatro áreas, que são 

baseadas no modelo do Diamante da Vantagem Competitiva. Em todos esses aspectos podem 

existir oportunidades para iniciativas de CVC: 

 A disponibilidade local de indústrias de suporte; 

 A qualidade e quantidade da disponibilidade de insumos para os negócios; 

 O tamanho e a sofisticação da demanda local; 

 As regras, leis e incentivos locais que comandam a competitividade. 
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A estrutura de análise proposta por Porter e Kramer (2006) sugere que as questões 

sociais que afetam uma companhia podem ser enquadradas em três categorias, que se 

distinguem devido à importância estratégica da ação social para a organização: 

 Questões sociais genéricas: são as importantes para a sociedade, mas com pouca ou 

nenhuma significância para as atividades empresariais ou para a competitividade no longo 

prazo; 

 Impactos sociais da cadeia de valor: são os impactos na comunidade (inside-out linkages) 

promovidos pelas operações empresariais; 

 Dimensões sociais do contexto competitivo: são fatores do ambiente externo (outside-in 

linkages), da região geográfica próxima à companhia, que afetam significativamente os 

fundamentos da competitividade local. 

A categorização e classificação de assuntos sociais de acordo com a importância 

estratégica são apenas meios para uma finalidade. As práticas na cadeia de valor (inside-out) e 

nos investimentos no contexto competitivo (outside-in), devem se tornar totalmente 

integradas. A ideia é que se torne difícil distinguir a RSE do cotidiano de negócios de uma 

empresa e essa é a maneira ideal de se criar valor compartilhado (PORTER, KRAMER, 2006). 

Observa-se na proposição de valor compartilhado que a valorização do social no 

longo prazo promove a saúde da rede, o que por sua vez beneficia as companhias. Tal fato é 

oposto à colocação de que as empresas e a sociedade têm interesses contrários e divergentes e 

de que para o fornecimento de benefícios sociais o lucro deva ser comprometido (MORAIS 

NETO; PEREIRA, 2014). 

Dessa maneira, Porter e Kramer (2011) afirmam que toda a estratégia e o foco das 

organizações devem ser redefinidos para Criação de Valor Compartilhado e não, 

simplesmente para o lucro em si, o que permitirá o surgimento de novos períodos de inovação 

e crescimento, com o remodelamento do capitalismo e seu relacionamento com a sociedade. 

O valor compartilhado permite às companhias que foquem no modelo adequado de lucro, 

aquele que gera benefícios sociais ao invés de removê-los.  

É necessária a construção de um capitalismo mais moderno e sofisticado, que 

consiga trazer propósitos sociais para as organizações. Entretanto, esse propósito não deve ser 

de caridade, porém, de uma profunda e ampla compreensão de criação de valor econômico e 

competição. Essa nova evolução do modelo capitalista, promovida pela CVC, reconhece 

novos e melhores modos de atender aos mercados, de desenvolver produtos e de estabelecer 

organizações produtivas (PORTER; KRAMER, 2011). Porter e Kramer (2011) também 
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argumentam que se as organizações iniciarem a concepção de suas estratégias por meio do 

valor compartilhado e conectarem seus negócios a interesses sociais mais amplos, a sociedade 

será atendida mais eficientemente. 

Em relação à competitividade intrínseca ao capitalismo, apenas as organizações mais 

preparadas e capazes sobreviverão. Embora isso também seja verdade na perspectiva da CVC, 

a concorrência de mercado, nesse caso, consegue beneficiar a sociedade. Além disso, as 

corporações se tornam legitimadas pelas comunidades em que estão, permitindo que os 

governos definam melhores políticas para promover e apoiar os negócios, e fazendo com que 

até a democracia passe a funcionar melhor (PORTER; KRAMER, 2011). 

A CVC consegue conectar os conceitos de competitividade e produtividade dentro do 

capitalismo, de maneira a transformá-lo para atender às necessidades sociais presentes de 

forma lucrativa para os empreendedores. Assim, se a visão atual do capitalismo, onde há uma 

distinção entre econômico e social, passar para uma nova perspectiva, as oportunidades de 

lucratividade e de crescimento nos próximos anos podem ser grandes (PORTER, 2011). 

Além disso, torna-se importante destacar que inovação em processos e produtos é 

quesito fundamental para que uma companhia se mantenha competitiva (PORTER, 2000).  

No contexto da CVC, há a necessidade de um comprometimento efetivo da alta administração 

das companhias para o reconhecimento de seus conceitos principais, que envolvem a inovação 

em procedimentos, produtos e em atitudes, e seu alinhamento com a estratégia principal 

(MORAIS NETO; PEREIRA, 2014). 

Para Porter e Kramer (2011), a Criação de Valor Compartilhado se desenvolve 

através dos seguintes aspectos: 

a) Reconceber as necessidades, os produtos e mercados dos clientes; 

b) Redefinir a produtividade na cadeia de valor; 

c) Possibilitar o desenvolvimento local de cluster. 

Tais pontos serão tratados a seguir e mostram de que maneira, por meio da formação 

de redes, de um novo posicionamento estratégico e de ações inovadoras, gera-se o valor 

compartilhado. 

2.3.1 RECONCEBER AS NECESSIDADES, OS PRODUTOS E MERCADOS DOS 

CLIENTES  

Como foi dito na seção sobre Empreendedorismo Social, os anseios sociais são 

enormes aos novos mercados e produtos. Por exemplo, nutrição adequada, saúde, moradia 
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decente, além de reduzidos impactos ambientais, são necessidades que ainda não estão 

satisfeitas. Quando as empresas se mobilizam para atenderem problemas sociais que estão 

relacionados ao seu negócio, novas oportunidades para inovação e lucros podem surgir 

(PORTER; KRAMER, 2011). 

Segundo Prahalad e Hart (2002), existe um grande mercado ainda insuficientemente 

descoberto na base da pirâmide, onde as organizações podem empreender e lucrar 

expressivamente. Neste cenário, as empresas devem aprender a se orientar quanto ao lucro, 

algumas vezes preferindo ganhar pouco de cada cliente para poder usufruir de uma demanda 

enorme.  

As companhias conseguem vantagem competitiva por meio de atos que promovam a 

inovação. Algumas inovações criam vantagem por incluírem novas oportunidades de mercado 

que anteriormente eram subestimadas ou ignoradas. Quando o interesse por algum produto ou 

serviço surge em escala mundial, as regiões onde as necessidades foram atendidas 

previamente podem usufruir de vantagem competitiva devido a sua posição de vanguarda 

(PORTER, 1998).  

A informação desempenha uma função fundamental no processo de aperfeiçoamento 

e inovação. O investimento em desenvolvimento tecnológico ou em uma nova pesquisa de 

mercado frequentemente leva à inovação, que surge quando os executivos demonstram uma 

perspectiva livre de sabedoria convencional ou de pressupostos. Por diversas vezes os 

inovadores são de um segmento industrial diferente, sendo que a inovação também pode 

surgir de um fundador ou executivo com ideias não tradicionais. A capacidade para a 

inovação também pode acontecer em uma firma estabelecida devido à entrada de gerentes 

novos para a indústria em particular, por estarem mais livres de velhos pressupostos e serem 

capazes de perceber novas oportunidades (PORTER, 1998). 

Porter (1996) também ressalta que quando uma vantagem competitiva é alcançada a 

partir de uma inovação, esta se torna uma diferenciação por eficiência operacional e ela 

somente pode ser sustentada através de melhoria constante. A única maneira de sustentar uma 

vantagem competitiva no longo prazo, portanto, é a evolução contínua, caminhando-se 

sempre para formas mais sofisticadas de produtos e processos. 

As abordagens passadas, com decorrer do tempo, se tornam institucionalizadas em 

controles gerenciais e em procedimentos padronizados. As companhias acabam ficando 

estagnadas, devido à padronização demasiada que atrapalha a inovação, e assim competidores 

que são inovadores ganham marketshare.  Para evitar isso, as empresas devem criar e 
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sustentar uma vantagem competitiva única, conseguida por meio de uma cadeia de valor 

modelada para tal função. A fim de obter sucesso, as corporações devem reconhecer o papel 

central que a inovação deve possuir e devem lidar com o fato de que as novidades surgem de 

processos de mudança e de pressão (PORTER, 1998). 

Prahalad e Hart (2002) argumentam que, apesar disso, apenas a melhoria contínua 

não será capaz de assegurar a sustentabilidade no planeta. As empresas devem ser capazes não 

apenas de fazer melhor o que já fazem atualmente, mas de se anteciparem. As multinacionais 

devem olhar para estratégias de globalização através da ótica de um capitalismo inclusivo. 

Assim, essas companhias cheias de recursos podem se beneficiar de crescimento nos lucros e 

ao mesmo tempo promover inúmeras contribuições para a humanidade, competindo na base 

da pirâmide, explorando esses novos mercados e inovando. 

O mercado foco de quase todas as corporações mundiais tem sido o topo da pirâmide, 

onde estão os ricos e a classe média, com altos níveis de renda e oportunidades significativas. 

No entanto, mais de quatro bilhões de pessoas vivem na base da pirâmide, com menos de dois 

dólares diários, e esse pequeno poder de compra conjunto está sendo ignorado. Ao 

perceberem certas necessidades e venderem produtos para melhorar a condição de vida dessa 

base, as companhias suprem uma demanda, com baixa margem de lucro, mas podendo servir 

milhões novos clientes em diferentes mercados (PRAHALAD, 2005; HART 2010). 

Morais Neto e Pereira (2014) observam que o Brasil está conseguindo dinamizar a 

economia das classes mais baixas, fazendo com que essas pessoas melhorem de condição 

social. Apesar disso, no cotidiano, ainda se vêem milhões de pessoas na base da pirâmide. 

Esse fato, aliado à dinâmica propícia da economia brasileira para reconceber negócios e 

mercados voltados para as populações mais pobres, pode apresentar um momento único para 

as companhias criarem valor compartilhado. O mercado brasileiro está mudando e antes que 

essas características se tornem evidentes as empresas arrojadas podem obter retornos 

significativos. 

O nível mais baixo da pirâmide econômica é composto por pessoas que não têm suas 

necessidades básicas plenamente satisfeitas. Ao responder a essa demanda, as corporações 

podem inovar em produtos ou processos e atingir novos mercados, criando assim valor para 

os socialmente menos favorecidos (PRAHALAD, 2005; HART 2010). 

Prahalad (2005) afirma que as populações mais humildes levantam um desafio 

gerencial para as maiores corporações. Vender para os pobres e ajudá-los a melhorar suas 

vidas, através da produção e distribuição de produtos e serviços compatíveis a sua cultura, de 
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cunho ambiental e economicamente lucrativos, são uma nova maneira de competição. Trata-

se não de ações filantropia, mas sim da criação de novas oportunidades de negócios 

(PORTER; KRAMER, 2011; PRAHALAD; HART, 2002). Essas novas oportunidades de 

negócios, atreladas à possibilidade de gerar impacto social positivo é justamente o que 

direciona o surgimento de negócios sociais (KICKUL; LYONS, 2012). 

Outro ponto importante levantado pelos autores é que as empresas considerem o 

impacto que determinado produto pode provocar na comunidade. Ele deve ser capaz de 

possibilitar que as pessoas tenham mais tempo livre para o lazer, ou que se tornem mais 

saudáveis e melhorem de vida. Apenas vender por vender, criando necessidades 

desnecessárias, não parece ser uma estratégia sustentável no longo prazo (PRAHALAD; 

HART, 2002). 

Morais Neto e Pereira (2014) apontam que além de reconceber mercados pensando 

na base da pirâmide as companhias podem se beneficiar também do desenvolvimento ou do 

uso de tecnologias amigáveis ao meio ambiente, podendo criar um produto inovador de 

consumo final ou um insumo para outras empresas. Produtos que contribuam para a redução 

do uso de recursos não renováveis ou que utilizem menos insumos em sua fabricação são 

algumas possibilidades.  

 

2.3.2 REDEFINIR A PRODUTIVIDADE NA CADEIA DE VALOR 

Com o surgimento do conceito de CVC, as oportunidades na cadeia de valor são 

alargadas e diversificadas. Da mesma forma que um empresário cria vantagem e eficiência 

com a gestão da cadeia de valor, também é possível gerar essa vantagem com a gestão de 

recursos, energia e impactos socioambientais (PORTER, 2011). Ao proporem uma 

redefinição da produtividade na cadeia de valor, Porter e Kramer (2011) consideram que uma 

maior responsabilidade socioambiental aumenta a produtividade da comunidade ao redor da 

empresa e consequentemente de uma organização que está nessa localidade.  

Melhores condições de trabalho e de vida, assim como processos e produtos que 

considerem o dano ao meio ambiente, são maneiras de aumentar a produtividade ao mesmo 

tempo em que atendem às demandas sociais. Essa proposta de produtividade, baseada em 

valorização social e inovação tecnológica, vem em detrimento da ideia que promove uma 

diminuição de custos e visa o lucro a curto prazo (PORTER; KRAMER, 2011). 
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 A cadeia de valor de uma companhia sempre é afetada e afeta várias questões na 

perspectiva inside-out, onde as transformações nos insumos impactam a sociedade. Fatores 

como o uso de água e matéria-prima, saúde e segurança, condições de trabalho e tratamento 

igualitário no ambiente de trabalho podem ser modificadas nas empresas. As oportunidades 

para se gerar valor compartilhado surgem, nesse âmbito, por problemas sociais poderem 

produzir custos internos para a organização (PORTER; KRAMER, 2011). 

Na cadeia de valor estão inclusas todas as etapas de agregação de valor na produção 

de bens ou serviços. A proposta de Porter e Kramer (2011) é que os problemas sociais 

aumentam os custos da cadeia de valor e, ao reduzir esses custos (atendendo à resolução de 

problemas socioambientais), a companhia cria uma fonte de vantagem competitiva e de lucro.  

As corporações tradicionais repassam (externalizam) os custos de suas atividades 

para a sociedade ao deixar de filtrar resíduos antes de despejá-los em um rio, por exemplo. 

Essa transmissão de externalidades negativas para a comunidade sempre foi uma atitude 

comum por parte dessas empresas. Isso normalmente ocorre porque esse custo não é de fácil 

visualização e devido ao fato de não haver impacto financeiro direto decorrente de uma ação 

irresponsável (PORTER; KRAMER, 2011).  

No entanto, um novo paradigma do pensamento gerencial apresenta um atrelamento 

significativo entre o progresso social e a produtividade na cadeia de valor. Quando as 

organizações tomam as questões sociais com a perspectiva de criar valor compartilhado, a 

sinergia aumenta, fazendo com que apareçam novas maneiras de lidar com os problemas 

sociais. Poucas companhias alcançaram os benefícios da produtividade total, proporcionados 

por uma perspectiva mais responsável ao se tratar a saúde, a segurança, o desempenho 

ambiental e aumentando sua capacidade de retenção dos melhores colaboradores (PORTER; 

KRAMER, 2011). 

A regulamentação e a taxação sempre foram os fatores motivadores de atitudes mais 

responsáveis com respeito à poluição. No entanto, há um consenso de que importantes 

melhorias em desempenho ambiental podem ser conseguidas com melhor uso de recursos, 

melhores tecnologias, maior eficiência nos processos e na qualidade (PORTER; KRAMER, 

2011). 

Porter e Van Der Linde (1995) não concordam com a perspectiva tradicional de que 

a proteção ambiental promove sempre um custo adicional às empresas e por isso gera perda 

de competitividade. Por outro lado, eles sugerem que, muitas vezes, a poluição é desperdício 
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de recursos, e que sua diminuição pode ocorrer devido a uma melhoria da produtividade na 

utilização dos insumos.  

A Figura 4 demonstra dimensões onde se tem um maior entendimento de 

produtividade e possibilidades para se criar valor compartilhado. Os gestores, ao tentarem 

reconstituir a produtividade na cadeia de valor, devem evitar reduzir custos em questões que 

comprometam a saúde e segurança dos colaboradores, assim como no uso de resíduos e no 

impacto no meio ambiente (PORTER; KRAMER, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Criação de Valor Compartilhado e a produtividade da empresa 

Fonte: Adaptado de Porter e Kramer, 2011 
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Ao mapear os impactos sobre a sociedade e sobre o meio ambiente das atividades da 

cadeia de valor, as organizações devem escolher modificar processos que estejam alinhados 

ao seu posicionamento estratégico (PORTER; KRAMER, 2006). A criação de valor também 

tem a possibilidade de ser utilizada nas relações com os fornecedores da organização. Muitas 

vezes as empresas focam em ganhar preços com seus fornecedores, os enfraquecendo. 

Entretanto, esse posicionamento é míope, pois fornecedores sem incentivos terão menor 

probabilidade de investir em inovação e melhorias de qualidade (PORTER; KRAMER, 2011). 

Como pode ser observado na Figura 5, em todas as partes do processo de adição de 

valor, ou seja, desde a entrada dos insumos até a entrega final do produto, há possibilidades 

para as organizações atuarem de forma mais responsável e inovadora.  

Figura 5 - Impactos sociais na Cadeia de Valor 

Fonte: Adaptado de Porter e Kramer, 2011 
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A cadeia de valor é a estrutura que deixa clara a maneira como os procedimentos que 

tangem o meio ambiente e a comunidade são conduzidos dentro da companhia. Sendo assim, 

melhorias podem ser propostas e protocolos de ação desenvolvidos, em áreas específicas da 

empresa. 

Vale lembrar que os executivos devem priorizar as demandas sociais que criem uma 

vantagem competitiva, ao promover a inovação ou melhorar a produtividade (PORTER; 

KRAMER, 2006). Ainda que se abdique de questões sociais que não tragam vantagem 

competitiva à empresa, devido à falta de enquadramento ao negócio, gera-se benefício para 

ambos os lados. Existe um tipo de rivalidade sadia entre empresas, que por possuírem 

características e estratégias diferentes poderão atender a diferentes demandas sociais, 

promovendo assim em conjunto o desenvolvimento regional (PORTER; KRAMER, 2011). 

 

2.3.3 POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO LOCAL DE CLUSTER 

 

Sob a perspectiva do valor compartilhado, cada organização deve ampliar suas ações 

estratégicas e reavaliar sua visão agindo de forma a gerar maior influência e cuidado sob sua 

localidade regional (PORTER, 2011). 

Uma única empresa não produz todos os insumos necessários para a execução de seus 

negócios, o que faz com que o sucesso das organizações dependa das empresas de suporte e 

de infraestrutura que estão ao seu redor. As empresas devem se preocupar e ter atitudes para 

tornar sua região um ambiente melhor, servindo como plataforma para o sucesso de seus 

parceiros locais menores. Uma companhia deve também desempenhar um papel ativo na 

formação de clusters e deve trabalhar com canais de distribuição locais, compradores e 

fornecedores, ajudando-os a construir suas próprias vantagens competitivas sustentáveis. Um 

aglomerado regional de boa qualidade melhora a situação da própria empresa, através da 

inovação e da melhoria da situação social local. Além disso, para competir globalmente, uma 

empresa precisa de rivais domésticos eficientes, capazes e que promovam uma competição 

regional (PORTER; KRAMER, 2011). 

Segundo Porter e Kramer (2011), ao desenvolver táticas para solucionar problemas 

sociais, as organizações serão menos bem-sucedidas se agirem sozinhas. Torna-se interessante 

trabalharem em conjunto no adereçamento de temas relativos ao contexto competitivo em que 

ambos estão inseridos, podendo, por exemplo, permiti-las exigir do governo melhores 

infraestruturas para a região. Eles também destacam que um aspecto essencial para a 
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formação e desenvolvimento de aglomerados é a formação de mercados transparentes e 

abertos. 

É essencial que as ações conjuntas incluam representantes das empresas participantes, 

do poder público, de universidades e de centros de desenvolvimento tecnológico. São 

necessárias discussões abertas sobre as necessidades comuns da região, assim como a 

definição conjunta de prioridades, para solucionar problemas que afetam a competitividade 

local de forma geral.  

Se as condições das comunidades que cercam os aglomerados são precárias, custos são 

criados para as empresas. Por exemplo, uma educação deficitária cria custos em capacitação, 

assim como uma estrutura precária de transporte aumenta os preços de logística dos produtos. 

A pobreza limita a demanda por produtos e serviços, e promove a deterioração e poluição 

ambiental. Dessa forma, as organizações sofrem plena influência da localidade onde estão, e 

ao se posicionarem para resolver esses problemas, a rede se fortalece (PORTER; KRAMER, 

2011). 

As empresas criam valor compartilhado através da construção de um aglomerado que 

melhore sua produtividade e, ao mesmo tempo, responda às falhas e aos problemas nas 

condições estruturais da comunidade. Para apoiar o desenvolvimento de um cluster, a 

companhia precisa identificar essas deficiências no contexto competitivo, como em logística, 

fornecedores, canais de distribuição, treinamento e em instituições educacionais (PORTER; 

KRAMER, 2011). 

Ao observar o Diamante da Vantagem competitiva (Figura 6), pode-se verificar como 

o contexto competitivo influencia a empresa individual. 
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Figura 6 - Influências sociais sobre a competitividade 

Fonte: Adaptado de Porter e Kramer, 2011 

 

A construção de um aglomerado pode reduzir os custos de fazer negócios, aumentando 

a quantidade e a qualidade dos recursos disponíveis nas imediações. Nesse sentido, a 

companhia, ao ajudar a resolver problemas sociais de sua comunidade, está contribuindo para 

o desenvolvimento do cluster e, ao mesmo tempo, reduzindo custos do negócio. Sendo assim, 

as firmas podem promover a inovação, não só em suas dependências, mas também de forma 

conjunta com fornecedores e instituições correlatas (PORTER; KRAMER, 2011). 

Iniciativas que visem reduzir as fraquezas que debilitam o desempenho do cluster  são 

mais efetivas que programas de RSE para ajudar a comunidade, uma vez que estes últimos 

acontecem em diversas áreas desconectadas da empresa. Dessa maneira, se atendo à real 

criação de valor para os negócios, através do aumento da produtividade e redução de custos, a 

CVC promove uma relação ganha-ganha entre os membros do cluster (PORTER; KRAMER, 

2011). 

Porter e Kramer (2011) sugerem que para a promoção de um aglomerado competitivo, 

três sugestões podem ser utilizadas pelas firmas: 

a) Identificar onde estão as deficiências ou as brechas existentes no aglomerado local; 

b) Se concentrar nos maiores fatores de inibição da produtividade para o negócio; 
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c) Determinar as áreas que possuem maior influência sobre a comunidade, através de 

uma análise da cadeia de valor, visando uma resposta direta, ou por meio de cooperação com 

outros constituintes do cluster. 

Pode-se verificar que a CVC se foca em, partindo da escolha por parte da livre-

iniciativa, quais questões sociais atender. As organizações, visando aumentar sua 

produtividade, respondem às ineficiências dentro de seus aglomerados, de forma a fortalecer 

seu negócio. Por consequência dessas ações, é criado valor para sua comunidade.  As 

melhorias são propostas e executadas partindo-se de conceitos de economia de mercado, 

viáveis e desejáveis dentro do sistema capitalista (PORTER; KRAMER, 2011). 

Por fim, o uso da CVC exige um entendimento da dimensão social do contexto 

competitivo no qual a companhia está imersa. Em um olhar outside-in (de fora para dentro), 

as conexões entre o aglomerado e as empresas são mutualmente afetadas e alteram a 

habilidade de melhoria da produtividade e de execução da estratégia (PORTER; KRAMER, 

2011). 

No decorrer do Capítulo 2 discutiu-se a respeito dos negócios sociais, que trazem 

novas soluções ao mercado com o propósito principal de gerar transformação positiva para a 

sociedade, e também sobre as redes de cooperação, que surgem como uma forma inovadora 

de se organizar, produzir e se relacionar entre empresas e instituições. Por fim, foi analisada a 

teoria da criação de valor compartilhado e como ela vem mostrando a possibilidade de que 

negócios tradicionais também gerem impacto social positivo e significante, adequado a seu 

mercado, sua estratégia e também aos seus objetivos de lucratividade.  

Dessa maneira, após as conceituações e reflexões já realizadas, parte-se para o 

desenvolvimento do estudo de caso. No capítulo a seguir é possível conhecer as 

características principais da unidade de análise estudada e seu contexto de atuação, para que 

sejam analisados quais de seus aspectos a tornam um negócio social e, enquanto um negócio 

social, quais práticas e posicionamentos permitem que a criação de valor compartilhado 

aconteça.  



65 

 

3. CRIAÇÃO DE VALOR COMPARTILHADO NA REDE ASTA: O ESTUDO DE 

CASO 

Nas próximas seções será apresentada a unidade de análise escolhida para o estudo 

de caso, a Rede Asta. Serão identificadas suas principais características, valores, propósito e 

posicionamento, qual é seu público alvo, dentre outros pontos relevantes de sua estrutura. 

Além disso, será contada parte de sua história para que se entenda de que maneira o negócio 

nasceu e de desenvolveu até chegar ao modelo atual. Será também evidenciado de que forma 

a Rede Asta se encaixa aos critérios definidos no Capítulo 2 como essenciais aos negócios 

sociais. Em seguida, serão levantados, de acordo com a metodologia apresentada 

anteriormente, os pontos de interseção entre o negócio e a sociedade, as questões sociais 

estratégicas que permeiam a Rede Asta e também as perspectivas da Criação de Valor 

Compartilhado.  

3.1 A REDE ASTA 

A Rede Asta é um negócio social que atua no âmbito da economia circular
1
 

promovendo a transformação e profissionalização de artesãs, que tornam resíduos de 

empresas em novos produtos comercializáveis. O negócio, criado em 2005 e localizado no 

Rio de Janeiro, é uma empresa e uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – 

OSCIP, que, através de seu modelo de negócio, objetiva impactar a sociedade com o 

empoderamento de mulheres artesãs e de seus pequenos empreendimentos, levando a 

consumidores de todo o Brasil os produtos artesanais feitos por mais de 70 grupos produtivos 

localizados em regiões de baixo poder aquisitivo (não apenas no Rio de Janeiro). 

Busca-se o alcance dessa missão social por meio de treinamentos, formação de redes 

de produção e criação e gerenciamento de canais de venda. Segundo a Rede Asta, o modelo 

valoriza quem produz, proporcionando-os conhecimento e acesso ao mercado, respeita o meio 

ambiente e cria relações econômicas justas para toda a cadeia de valor, uma vez que permite o 

encontro entre as demandas de produtos do mercado e o trabalho das artesãs.  Os valores 

                                                 

1
 A economia circular é um conceito baseado na inteligência da natureza, indo em contrapartida ao 

processo produtivo linear a partir do processo circular, onde os resíduos são insumos para produção de novos 

produtos (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017).  
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principais da Rede Asta são aprendizagem, profissionalismo, criatividade/inovação, eficiência 

e espírito de equipe/colaboração. 

Os produtos comercializados, dentre eles acessórios, brindes, peças de decoração e 

vestuário, são desenvolvidos com a orientação de designers da equipe ou parceiros, e são 

peças únicas e exclusivas, feitas manualmente, em sua maioria com o reaproveitamento de 

diferentes matérias primas que seriam descartadas. Os canais de venda atuais são as vendas 

personalizadas para empresas, a loja virtual BEMGlo e loja física no Rio de Janeiro, o Espaço 

Asta. 

Segundo o PNUD (2015) a Rede Asta contribui para o alcance de quatro dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável: Erradicação da pobreza, Igualdade de gênero, Emprego 

digno e crescimento econômico e Consumo e produção responsáveis.  

 

3.1.1 Caracterização Geral: 

A fim de que se possa melhor compreender o modelo de negócio da Rede Asta, torna-

se essencial que se conheça seu posicionamento, missão, visão, e outros valores enaltecidos 

pela empresa. 

 A Rede Asta declara ter como missão a potencialização de empreendimentos 

comunitários produtivos para serem protagonistas da economia circular e em rede transformar 

pessoas e resignificar resíduos. Por sua vez, a visão da Asta é contribuir para um mundo onde 

as pessoas são potentes e resíduos tem valor. Seu propósito principal é ser uma rede do bem 

onde pessoas e resíduos ganham um novo começo. 

A frase “Inclusivo para quem faz e para quem compra” é empregada como essência do 

negócio, já que os produtos funcionam como ferramenta inclusiva tanto para os grupos 

produtivos de artesãs quanto para remodelar toda a cadeia de valor, modificando também a 

relação dos consumidores com o mercado e com o meio ambiente. A Rede Asta também 

possui quatro pontos que são seus pilares principais: Resíduo é valor; Solução circular; 

Inovação aplicada; e Histórias de transformação. 

Ademais, essa missão, a visão, os pilares, e essência do negócio, são também 

evidenciados pela Rede Asta (2017) através do seu manifesto: 

 “E se os produtos descartados hoje se tornassem a matéria-prima de 

amanhã? Nós da Asta acreditamos nessa visão e mobilizamos uma rede do 

bem por meio da inovação, educação e design. Ao transformar resíduos em 

ativos, transformamos também artesãs em empresárias e mudamos o olhar 

das pessoas sobre os produtos que consomem. Trabalhamos com o princípio 
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de ausência de desperdício e tornamos resíduos de empresas em produtos 

com impacto social. O que antes era fim, vira um novo começo.” 

 

Sobre os grupos produtivos, cerca de 81% são compostos por  mulheres que vivem 

em regiões de baixa renda, com idade média de 44 anos. O impacto gerado pela Rede Asta 

nos grupos é o apoio e treinamento, aumento da autoestima, da renda familiar e o estímulo ao 

empreendedorismo.  

Já dentre os consumidores, cerca de 90% deles tratam-se de mulheres entre 20 e 60 

anos e empresas que desejam resignificar seus resíduos em brindes sustentáveis. O impacto 

gerado pela Rede Asta é a conscientização e estímulo à mudança de hábito de consumo, 

mostrando que é possível impactar vidas positivamente ao se comprar.  

 

3.1.2 História  

A história da Rede Asta teve início com o Projeto Realice, idealizado em 2002 por 

Renata Brandão e Alice Freitas, duas jovens com início de carreira estabelecido em empresas 

multinacionais, que resolveram deixar seus trabalhos e iniciar uma viagem pelo mundo. O 

objetivo da expedição, que também se denominava “Uma Aventura Socialmente 

Responsável”, era visitar países com carências socioambientais e através de uma total imersão 

cultural, conhecer programas sociais e experiências de voluntariado para adaptá-los à 

realidade brasileira.  O principal objetivo era catalogar iniciativas nas áreas de educação, 

saúde e geração de renda e compartilhá-las em um banco de dados de soluções sociais de livre 

acesso, para que pudessem ser usadas no Brasil.  

Para viabilização do projeto, buscaram patrocínio, parcerias e fizeram um bazar para 

vender suas roupas de executivas. Percorreram doze mil quilômetros entre Índia, Bangladesh, 

Vietnã e Tailândia e registraram um total de doze projetos sociais através de muito conteúdo 

em fotos e horas de vídeo, reunidos em um site que na época recebeu 200 mil visitas. Após 

quatro meses de viagem as idealizadoras do projeto retornaram ao Brasil, e ainda com 

objetivo de fomentar a geração de impacto social positivo, criaram o Instituto Realice, um 

projeto que objetivava trabalhar com a geração de renda em comunidades populares do Rio de 

Janeiro.  

Depois da volta ao Brasil, Renata investiu no jornalismo e se tornou CEO da 

Conspiração Filmes. No final de 2004, Rachel Schettino, outra empresária, que também havia 

deixado seu emprego em uma multinacional na Suíça e retornado ao Brasil, passou a se 

dedicar à área de negócios sociais e se juntou a Alice Freitas com o objetivo de desenvolver a 
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ideia do Realice. Inicialmente as duas empreendedoras procuraram conhecer feiras de 

artesanato e em parceria e com recursos próprios, disponibilizaram um curso de arte em jornal 

para mulheres das comunidades locais. Durante seis meses, o Instituto Realice concretizou a 

primeira capacitação no projeto “Mãos Brasil”, que posteriormente viria a se tornar o primeiro 

grupo produtivo a fazer parte da Rede Asta. 

No período inicial as duas empreendedoras enfrentaram desafios e muitas vezes 

utilizavam recursos próprios para investir nos projetos. Além de não receberem por ajudar as 

artesãs a gerarem renda para si mesmas, elas gastavam dinheiro financiando a compra de 

produtos, a existência de um estoque mínimo e os custos da casa onde acontecia a produção. 

A Rede Asta foi oficialmente fundada em 2005, quando também ocorreu a compra de um 

estande na GIFT Fair, a maior feira de decoração da América Latina, que possibilitou a venda 

de todas as peças expostas.  

Segundo Rachel, a essa altura elas tentaram promover vendas em lojas de decoração, 

porém não possuíam a escala necessária para competir com industrializados da China e da 

Indonésia. As lojas praticavam consignação e não tinham o compromisso nem objetivo de 

apoiar o pequeno fornecedor.  Com milhões de pessoas sobrevivendo do artesanato no Brasil, 

Raquel e Alice perceberam que uma das dificuldades evidentes dessa cadeia é a de 

comercialização dos produtos pelas artesãs, já que o ambiente ao redor muitas vezes não os 

valoriza, quando decidiram então atacar o problema. 

Em 2006 a equipe trabalhava com oito grupos produtivos e tinha um faturamento de 

R$70 mil ao ano, ano em que foi aberto um quiosque em um shopping carioca. Em 2007, 

inspiradas pelo sistema de vendas da Natura, surgiu a ideia de comercializar os produtos 

através de venda direta e o primeiro catálogo foi lançado com o apoio da Fundação Avina, 

que as permitiu retirar o projeto do papel com um investimento de R$187 mil, dando maior 

força ao nascimento da Rede Asta. Já no ano seguinte, houve o primeiro investimento, 

realizado pelo banco Santander, e o estabelecimento de uma fellowship
2
 com a Ashoka. 

Também ocorreu a chegada de Rosane Rosa à equipe, especialista em varejo que auxiliou na 

profissionalização do catálogo e na definição do perfil das vendedoras. Em 2008, a Rede Asta 

contava com cinco conselheiras (aquelas responsáveis por executar a venda direta por 

catálogo) e um faturamento de R$178 mil.  

                                                 

2
 A rede da Ashoka possui cerca de 3.000 empreendedores sociais. Ao passar pelo processo de seleção 

e se tornar membro(a), o Empreendedor(a) Social passa a ser apoiado(a) ao longo de toda a sua trajetória. Esse 

apoio é feito, sobretudo, através do programa Fellowship (ASHOKA, 2017). 
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A Rede Asta fechou o balanço de 2012 com 600 conselheiras (revendedoras 

responsáveis por comercializar os produtos através dos catálogos), 700 artesãs e um 

faturamento de R$ 755 mil, sendo que deste valor, 44% foi destinado aos grupos produtivos. 

Ao completar 10 anos, mais de R$3 milhões em renda havia sido gerado para 1245 artesãs 

brasileiras, em 100 grupos produtivos. Atualmente, o negócio é liderado por Alice Freitas 

(Cofundadora e Diretora Executiva), Miriam Lima (Diretora de Vendas Corporativas – SP) e 

Rachel Schettino (Cofundadora e Diretora de Vendas Corporativas).  

A linha do tempo a seguir evidencia alguns dos principais marcos na história da Rede 

Asta: 
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Figura 7- Linha do tempo Rede Asta 

Fonte: www.redeasta.com.br 

 

É possível perceber como no decorrer dos anos a Rede Asta foi capaz de obter 

maiores conquistas e consequentemente aumentar o alcance do seu impacto social, com o 

significativo aumento do número de artesãs impactadas.  

 

3.1.3 Posicionamento: Consumo Consciente e Sustentabilidade  

Além da missão principal de diminuição da desigualdade social e apoio as mulheres 

produtoras, a Rede Asta também busca promover o consumo consciente. O negócio objetiva 

mostrar ao consumidor que o consumo pode impactar positivamente a vida de centenas de 

pessoas, ao mesmo tempo em que são adquiridas peças de bom gosto, qualidade, e a um preço 

justo. Sendo assim, entrega também a consciência de que o consumo pode gerar o bem social 

e dinamizar a cadeia produtiva, o que gera oportunidades de renda para pessoas e 

comunidades de forma exponencial. A empresa acredita que se todos os consumidores exigem 

do mercado uma postura diferente, têm-se um grande poder transformador e 

consequentemente, uma ferramenta de inclusão. 

A Rede Asta tem também como lema a busca da sustentabilidade em todas as suas 

atividades: na esfera social, através da geração de renda para os grupos produtivos 

comunitários, compostos especialmente por mulheres; na esfera ambiental, com mais de 80% 

dos produtos feitos com reaproveitamento de materiais e na esfera econômica, tendo canais de 

venda com preços e margens justas.  

 

3.1.4 Produtos  

Os produtos comercializados pela Rede Asta são acessórios (como bolsas, brincos, 

colares, pulseiras), itens decorativos (como almofadas e capas de almofadas, porta controles, 

porta retratos, porta vinho, tapetes, vasos, luminárias), produtos infantis (como estojos, 
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bonecos, jogos, chocalhos, móbiles, lancheiras) e utensílios domésticos (como peças para 

mesa, petisqueiras, colheres decoradas, aventais). Na Figura 8 há alguns exemplos:  

 

Figura 8 – Produtos Asta 

     Fonte: Catálogo Asta – Verão 2016 

 

Inicialmente, a Rede Asta possuía duas lojas físicas no Rio de Janeiro (Ipanema e 

Laranjeiras) por meio das quais comprava estoque e comercializada os produtos. A venda 

também ocorria através do site www.redeasta.com.br. Atualmente, as duas lojas foram 

fechadas, e está sendo estruturado um showroom que funcionará como loja colaborativa e 

vitrine para as artesãs da rede, escritório, e laboratório de produtos, o Espaço Asta (localizado 

em Laranjeiras). Neste espaço os produtos serão comercializados e também se localizará o 

laboratório de desenvolvimento de soluções para reaproveitamento de resíduos e novas 

técnicas de produção artesanal. A loja virtual se tornou uma parceria com a atriz Glória Pires, 

que incluiu em seu e-commerce, o “BEMGlo” os produtos das artesãs da Asta (vide 

https://www.bemglo.com/departamento/135137/26/rede-asta). 
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3.2 A UNIDADE DE ANÁLISE E OS CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO 

Para a escolha da Rede Asta como unidade de análise, foram utilizados os critérios 

apresentados anteriormente no Capítulo 1, considerados nesse estudo como características 

essenciais a um negócio social:  

3.2.1 Principal objetivo do negócio: solução de problemas sociais e/ou ambientais: 

Desde seu surgimento, a Rede Asta, criada por mulheres, foi também idealizada para 

atender ao público feminino. Os grupos produtivos são compostos em 81% por mulheres, 

artesãs que, em sua maioria, já atuaram em subempregos, mas que possuem o grande sonho 

de trabalhar com sua arte e através dela criar seus filhos e gerar renda familiar. Quanto à 

localização, 40% dos grupos são de comunidades e 60% de regiões de baixo poder aquisitivo. 

A geração de renda e a inclusão social foram as motivações iniciais da Rede Asta. O 

Brasil ainda é um país com forte exclusão de gênero. Segundo relatório do Fórum Econômico 

Mundial, no ritmo atual, seriam necessários 95 anos para que mulheres e homens atingissem 

situação de plena igualdade no Brasil. As brasileiras têm um desempenho melhor que os 

homens nos indicadores de saúde e educação, mas ainda enfrentam barreiras em relação à 

representatividade política e paridade econômica. Existe dificuldade de inserção no mercado 

de trabalho e remuneração inferior à masculina. Faz-se necessário que sejam adotadas 

estratégias pragmáticas para promover a inclusão das mulheres no mercado de trabalho bem 

remunerado e na política (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016).  

A Rede Asta acredita que investir no empreendedorismo feminino gera impactos 

duradouros e multiplicáveis. As mulheres são donas de um poder aquisitivo calculado em 28 

trilhões de dólares e são responsáveis por cerca de 70% das decisões globais de compra. Além 

disso, elas destinam à família 90% de sua renda. Em relação aos homens, este percentual é 

inferior a 30% (BOSTON CONSULTING GROUP, 2015). Fora o mencionado impacto 

econômico, a Rede Asta acredita na necessidade de que se garanta a valorização das mulheres 

e a igualdade de gênero, para que se construa uma sociedade onde todos tenham os mesmos 

direitos e oportunidades.  

Sendo assim, para a Rede Asta o mercado funciona como uma ferramenta de inclusão. 

Segundo a Rede Asta (2012, pág. 28): 

“O lucro não é o nosso fim, mas nosso meio. Através dele transformamos 

vidas e impactamos positivamente comunidades de menor renda. As 

margens praticadas pelas vendas são calculadas para que as produtoras 
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sempre fiquem com o maior percentual da cadeia produtiva. O aumento da 

renda delas é a missão do nosso negócio.”  

 

Dessa forma, entende-se que o negócio principal da Rede Asta não é comercializar 

peças artesanais, mas sim gerar mudança positiva nas condições de vida dos grupos 

produtivos, o que se encaixa ao critério definido.  

Em 2015, 88% dos grupos alegavam que a parceria com a Rede Asta aumentou sua 

satisfação com o trabalho, 80% alegava que a condição financeira do grupo produtivo 

melhorou de forma geral e 90% alegava que as capacitações realizadas pela Asta ajudaram o 

grupo a se desenvolver profissionalmente. De 2008 a 2015 foram gerado mais de R$3 milhões 

em renda para os grupos produtivos (REDE ASTA, 2017).  

 

3.2.2 O impacto social é diretamente relacionado à atividade central do negócio: 

A Rede Asta cumpre sua missão social por meio da conexão entre os grupos 

produtivos e o mercado, com a criação de canais de venda para a comercialização dos 

produtos, treinamentos e formação de redes colaborativas, e com o reaproveitamento de 

resíduos com emprego de soluções sustentáveis e criativas. Esse processo, que será mais 

detalhado nas próximas seções, é a atividade principal do negócio, não tratando-se, portanto, 

de atividades secundárias.  

 

3.2.3 O impacto social é gerado por meio de atividades mercadológicas: 

A Rede Asta busca o alcance de sua missão social através de atividades 

mercadológicas uma vez que sua monetização vem da venda dos produtos fabricados pelos 

grupos produtivos. São três os canais de venda: o BEMGlo, e-commerce onde os produtos são 

vendidos  por meio de uma parceria; a venda no Espaço Asta, localizado no Rio de Janeiro; e 

o “Asta para empresas”, por meio do qual a Rede Asta produz brindes corporativos 

sustentáveis para outros negócios.  

 

3.2.4 São oferecidos produtos ou serviços para consumo e/ou aumento da produtividade, ou 

inclusão na cadeia de valor de determinada parcela da população com vulnerabilidade 

social: 

Em relação a este critério, a Rede Asta atua em duas frentes: proporciona a inclusão 

dos grupos produtivos socialmente vulneráveis na cadeia de valor, fazendo a conexão entre 
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eles e os consumidores, e também oferecendo serviços para o aumento da produtividade 

desses grupos, como treinamentos e orientação profissional adequada.  

 

3.2.5 A geração de impacto social sustenta o negócio financeiramente. 

As atividades geradoras de impacto social positivo, executadas pela Rede Asta, 

sustentam o negócio financeiramente. Entre 2008 e 2012, a empresa fortaleceu seu modelo de 

governança e sua gestão por resultados, adotando indicadores para medir seu desempenho 

econômico e impactos provocados junto aos grupos produtivos. Esses indicadores se dividem 

em indicadores-chave, indicadores quantitativos e qualitativos, apresentados no Quadro 7: 

 

Indicadores 

Chave 

Faturamento bruto: Total e por canal de vendas; 

Share do faturamento por canal: % do faturamento bruto gerado por canal de 

venda; 

Renda gerada p/ grupos produtivos (Valor proveniente do faturamento 

destinado p/ grupos produtivos): Total; Renda por grupo/ano; Renda por 

artesão/ano; 

ROI social: Total de renda gerada para grupos produtivos (por ano) sobre 

investimentos recebidos de parceiros; 

Índice de sustentabilidade financeira: Quanto das despesas globais foram 

financiadas apenas com as vendas dos produtos; 

Indicadores 

Quantitativos 

 

Nº de grupos produtivos apoiados ativos; 

Nº de artesãos: Diretos (artesãos); Indiretos (familiares dos artesãos); 

Grupos produtivos e vendas; 

Quantidade de peças vendidas/mês: Total; Por canal; 

Indicador de visibilidade da Asta: Nº de matérias em mídias; Nº novos 

visitantes/mês no site; 

Reaproveitamento de materiais: % de produtos com materiais reaproveitados; 

Stock out: Quanto se deixa de vender por não ter estoque; 

Lista de espera de grupos produtivos: Grupos produtivos em espera para entrar 

na Rede Asta; 

Indicadores 

Qualitativos 

Benefícios aos grupos produtivos: Como a Rede Asta contribuiu para aumentar 

a visibilidade e o conhecimento dos grupos produtivos. Ex: treinamentos 
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realizados, contatos importantes. 

Participação em eventos: Palestras em feiras e seminários nacionais e 

internacionais 

Quadro 7 – Indicadores Rede Asta 

Fonte: Adaptado de Relatório de Impacto Asta 2012 

 

A estruturação destes indicadores evidencia a adequada organização da empresa para 

que sejam atingidos os resultados necessários a sua sobrevivência e ao aumento do seu 

impacto. Desde 2008, o Faturamento com vendas de produtos veio evoluindo, apenas com 

uma ligeira redução comparada à média histórica em 2016. Em 2015, o faturamento alcançou 

R$2.210.284,00: 

 

Figura 9 – Faturamento 

Fonte: www.asta.com.br 

 

Em 2016, a Rede Asta obteve R$ 1.059.394,00 de faturamento com venda de 

produtos e R$ 417.168,00 de renda gerada (parte do faturamento destinada aos grupos 

produtivos), o que demonstra que seu faturamento foi suficiente para cumprir com suas 

despesas e ainda direcionar cerca de 40% do valor aos grupos produtivos.  
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Figura 10 – Renda Gerada 

Fonte: www.asta.com.br 

 

Ademais, além dos recursos provenientes das vendas corporativas, a Rede Asta 

também realiza a captação de recursos por meio de editais e parcerias, com o objetivo de 

apoiar a consolidação do modelo de negócio e ampliar os impactos sociais. 

3.3 QUESTÕES SOCIAIS ESTRATÉGICAS QUE PERMEIAM A REDE ASTA: 

DIAMANTE DA VANTAGEM COMPETITIVA 

Conforme discutido na seção 2, existe uma série de influências sociais sobre as 

condições de competitividade de uma empresa individual. As outside-in linkages caracterizam 

o contexto competitivo de uma organização, que pode ser dividido em quatro áreas: As regras, 

leis e os incentivos locais que comandam a competitividade; a qualidade e quantidade da 

disponibilidade de insumos; o tamanho e a sofisticação da demanda local, e por fim, a 

disponibilidade local de indústrias de suporte. 

Especificamente quanto ao ambiente competitivo dos negócios sociais, segundo o 

PNUD (2015), é incluído o poder público (governos nacionais e locais, poderes judiciário e 

legislativo, agências públicas, agências regulatórias de fiscalização), como agente definidor e 

implementador de políticas públicas e de incentivo de mercado. É também envolvido o setor 

privado e suas cadeias produtivas, com a capacidade de inovar e fornecer escalabilidade à 

soluções comerciais. São incluídas as organizações da sociedade civil, que se relacionam com 

o governo, as empresas e as pessoas de menor renda, buscando habilitá-los para sua 

emancipação como cidadãos. Por fim, são envolvidos também vários outros atores como 

instituições de pesquisa, universidades, associações empresariais e de consumidores, 

sindicatos de trabalhadores, órgãos de padronização, imprensa e outros meios especializados. 
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3.3.1 As regras, leis e os incentivos locais que comandam a competitividade 

Incentivos comerciais e de políticas públicas servem como impulsionadores ao 

investimento em negócios inclusivos, modificando as perspectivas de sucesso nos mercados 

de menor renda. As políticas públicas podem criar incentivos removendo barreiras, criando 

um ambiente favorável, empoderando minorias para participarem nos mercados ou criando 

benefícios para negócios que integram essas pessoas em sua cadeia de valor, como é o caso da 

Rede Asta (PNUD, 2015).  

O setor público vem desenvolvendo legislações de incentivo para pequenos 

empreendedores, o que influencia diretamente nas atividades da Asta e sua missão social, já 

que ela busca proporcionar desenvolvimento e profissionalização aos grupos produtivos, que 

podem também passar a se organizar como empresas e assim atingir melhores resultados.  

A relação entre as MPEs e o desenvolvimento de um ecossistema inclusivo ainda é 

algo a ser mais desenvolvido no Brasil, mas notam-se avanços nos últimos anos. O 

fortalecimento das MPEs, além de auxiliar na construção de um ecossistema rentável, 

inclusivo e sustentável, ainda contribuiu para solucionar problemas estruturais no país, como 

a pobreza extrema (PNUD, 2015). 

Nesse sentido, uma legislação que tem impacto direto no desempenho da Rede Asta 

é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, instituída em 2006, que proporcionou condições 

mais justas de competição às MPEs e foi um grande avanço em termos de políticas públicas 

como estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da 

informalidade e fortalecimento da economia.  Através da Lei Geral, o “Simples Nacional” foi 

criado. Na prática, o novo sistema unificou oito tributos federais, estaduais e municipais que 

incidiam sobre as MPEs. 

Ademais, a Lei Complementar 128/2008 criou a figura do Microempreendedor 

Individual (MEI), considerado a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como 

pequeno empresário. Entre as vantagens oferecidas por essa lei está o registro no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de 

empréstimos e a emissão de notas fiscais. Além de ter um modelo de tributação especial, o 

MEI é isento dos tributos federais. Com pequenas contribuições fixas mensais atreladas ao 

salário-mínimo e ao tipo de atividade, o MEI tem acesso a benefícios como auxílio-

maternidade, auxílio-doença, aposentadoria, entre outros. Algumas artesãs da Rede Asta já 

são registradas como Microoempreendedoras Individuais.  
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Outro aspecto da legislação brasileira que tem relação direta com a Rede Asta é o 

ambiente regulatório que não consegue atender às especificidades dos negócios sociais. Se 

houvesse regulamentação específica a eles, o cumprimento dos trâmites burocráticos seria 

facilitado, trâmites estes que refletem em custos de oportunidade, além de custos diretos como 

tributos, pagamento de taxas e registros. Para a Rede Asta, a adição de leis especiais traria 

mais facilidade aos seus processos.   

Além da legislação já mencionada, segundo a Rede Asta, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) possui também grande impacto sobre suas atividades, uma vez que 

a maioria das peças artesanais é produzida através de técnicas de upcycling, que consiste no 

reaproveitamento de resíduos para criar um produto novo, sem destruir a matéria-prima. A 

política foi instituída em 2010 pela lei nº 12.305/10 e regulamentada pelo decreto 7.404/10. 

Após sua instituição, um maior número de empresas passou a procurar por uma destinação 

ambientalmente correta aos seus resíduos e financeiramente vantajosa ao negócio, o que foi 

ao encontro às propostas da Rede Asta. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2010), alguns dos principais aspectos da 

PNRS são a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística 

reversa. A lei determina um conjunto de atribuições aos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, aos consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos, para minimização do volume de resíduos sólidos e 

rejeitos gerados, bem como para redução dos impactos causados à saúde humana e à 

qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. Há determinações para adoção 

de procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 

ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou 

outra destinação final ambientalmente adequada.  

Por fim, no que se refere à regulamentação e legislações relacionadas à Rede Asta, 

há falta de políticas públicas que estimulem a inserção das mulheres no mercado de trabalho 

como empreendedoras. Para a Rede Asta, deveriam ser reforçadas e ampliadas as iniciativas 

governamentais que atendam mulheres beneficiadas pelas políticas de transferência de renda 

em sua inserção e atividades de capacitação e formação profissional. Além disso, o apoio à 

inserção das mulheres no mercado de trabalho e nas atividades de formação profissional 

poderia ocorrer por meio de políticas de suporte às crianças, como serviços de creche e 

educação infantil. O setor privado também poderia preencher as carências em relação à 

demanda por creche e educação infantil dos filhos. Também há pouco apoio às mulheres 
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empreendedoras quanto ao desenvolvimento do negócio, acesso à informação ou fóruns para 

troca de experiência.  

 

3.3.2 A qualidade e quantidade da disponibilidade de insumos 

Segundo Sarmiento (2017), a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) estima que o brasileiro produziu em 2016 em média 

1,040 kg de lixo por dia, uma queda de 2,9% quando comparado ao ano anterior. No entanto, 

não houve uma proporcional melhora em toda a gestão da coleta, destinação e recursos 

investidos nessa área. 81 mil toneladas de resíduos sólidos por dia ainda possuem destinação 

inadequada em nosso país, sendo encaminhadas a aterros controlados ou lixões, o que 

demonstra uma piora em relação a 2015. 

Uma vez que o principal insumo de produção da Rede Asta são os resíduos, não há 

grande risco de falta de insumos. No entanto, apesar de tal ampla disponibilidade de insumos 

em quantidade, é importante para a Rede Asta que a gestão de resíduos melhore, assim como 

sua destinação e tratamento sejam adequados, para que assim eles estejam disponíveis não só 

em quantidade suficiente, mas também em qualidade apropriada ao trabalho realizado.  

 O universo de materiais que podem ser reaproveitados é amplo: plástico, vidro, 

alumínio, papel, tecidos e fibras vegetais, eletrônicos, lonas e outros. Com o apoio dos 

designers, são utilizadas técnicas para o tratamento e reaproveitamento mais apropriado dos 

resíduos, os transformando em matéria-prima de qualidade. Apesar da grande disponibilidade 

de insumos, a Rede Asta luta contra o cenário brasileiro de destinação incorreta de resíduos e 

excesso desordenado de geração de lixo, o que inclusive foi mais uma das motivações para 

suas atividades. 

Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos estar em vigor desde 2010, 

considerada uma lei moderna para mudar todo esse cenário, ainda há necessidade de aplicação 

prática em vários aspectos. A recessão econômica afetou toda a cadeia de resíduos sólidos e 

houve demissão de profissionais em todas as frentes dessa área. Foi visto também reflexo na 

questão da saúde e meio ambiente, o que colocou 96 milhões de pessoas em situação de risco 

por contaminação devido à má gestão de resíduos sólidos (SARMIENTO, 2017). 

 

3.3.3 O tamanho e a sofisticação da demanda local 

Segundo Alice Freitas, mais de 90% dos itens vendidos no atacado e no varejo da 

Rede Asta são feitos por upcycling. Ela e a sócia Rachel enxergaram no uso de materiais 
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descartados por empresas uma oportunidade de impulsionar o negócio, principalmente após a 

instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, já mencionada anteriormente.  

Após essa mudança no mercado, houve um aumento considerável na demanda e as 

vendas corporativas passaram a ser a parcela dominante no negócio. Além disso, essa 

demanda passou a ser não somente local, já que começaram a ser atendidas empresas em 

outras cidades e regiões do Brasil.  

A Rede Asta usa os resíduos produzidos por companhias para fabricar brindes, o que 

acaba valorizando a produção brasileira, já que nesse ramo o mercado é dominado pelos 

chineses, que produzem brindes corporativos a preços muito baixos. Ao começar a vender 

para empresas, a Rede Asta ampliou seu mercado e cresceu. Com a nova estratégia, conseguiu 

fazer até 30 mil peças para uma única demanda, movimentando 19 grupos em diferentes 

cidades ao mesmo tempo. 

Outro ponto que merece destaque no que tange a demanda da Rede Asta é o consumo 

consciente e suas tendências. A pesquisa Consumo Consciente dos Brasileiros, realizada pelo 

SPC Brasil e Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), tem como objetivo 

acompanhar as mudanças nos hábitos de compra e outras ações cotidianas dos brasileiros, a 

fim de compreender se está-se caminhando para uma sociedade capaz de promover práticas de 

consumo mais equilibradas (SPC BRASIL, 2016).  

Em 2016, em relação a 2015, constatou-se que houve um aumento no número de 

brasileiros que sabem o significado de consumir conscientemente e a grande maioria das 

pessoas envolvidas considera o tema de extrema importância. O Indicador de Consumo 

Consciente calculado em 2016 revelou que, na média, o brasileiro ainda deve ser considerado 

um consumidor tipicamente em transição, entre o consumidor nada ou pouco consciente e o 

consumidor consciente. Apesar desse perfil ainda ser transitório e de apenas 1 em cada 3 

brasileiros serem considerados conscientes, resultado que está longe do ideal, houve uma 

pequena melhoria em relação a 2015, de 10,2% (SPC BRASIL, 2016).  

A pesquisa revela uma tendência de melhoria e transição positiva do consumo 

consciente, o que impacta diretamente a demanda da Rede Asta, que acredita que o cenário 

para os próximos anos é promissor. Segundo a Asta, os consumidores estão procurando 

entender as perguntas do consumo consciente (porque estão comprando, o que estão 

comprando, como e de quem irão comprar, como irão usar o que compraram e como irão 

descartar os produtos). Com o crescimento da parcela desse tipo de consumidores, a demanda 
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local de clientes não corporativos tende a aumentar cada vez mais, ainda que não 

abruptamente.  

 

3.3.4 A disponibilidade local de indústrias correlatas e de apoio 

A disponibilidade local de indústrias de suporte se refere a acesso a empresas em 

áreas correlatas e presença de cluster com outras empresas similares. Em relação à Rede Asta, 

pode-se dizer que não há no Rio de Janeiro ou no Brasil nenhuma empresa com modelo de 

negócio similar. Apesar de existirem empresas que trabalham também com artesanato, não há 

nenhuma como a Asta, que apresenta inovações em diversos aspectos, alguns já detalhados e 

outros que serão mais bem especificados nas próximas seções.  

O suporte ocorre muito mais por parte de outros profissionais, individualmente, do 

que por outras empresas. Esses profissionais são designers que fazem parte de todo o 

processo, como explica Alice Freitas:  

“Contamos com uma equipe de designers e também fazemos parcerias com 

esses profissionais para que cada produto vendido pela Rede Asta seja atual, 

faça sentido, tenha potencial de mercado. Designers e artesãs sentam, 

debatem as melhores formas de aproveitamento do material, o melhor 

acabamento, de que forma adequar cada linha de produtos às coleções que 

são lançadas ao longo do ano. Enfim, nessa cadeia de produção entram a 

criatividade e o talento de verdadeiras artistas que, hoje, encontram na Asta a 

possibilidade de aperfeiçoar seus processos produtivos e chegar ao público 

consumidor.”  

 

Além de parcerias com designers, há parcerias institucionais com IED Rio, 

WomenChangeMakers, Ashoka e Força Tarefa de Finanças Sociais. O suporte também ocorre 

por doações de organizações como o Instituto C&A, Caixa Econômica Federal, If!, Trafigura 

Foundation, Instituto Lojas Renner, Dow, Newton Fund, Coca-Cola Brasil, M Foundation, 

Chevron, Accenture, Brazil Foundation, Inter American Foundation, Philips, Fundação 

Avina, ABN-AMRO Bank e Instituto Ventura.  

3.4 CRIAÇÃO DE VALOR COMPARTILHADO NA REDE ASTA 

Nas seções seguintes será possível compreender como a Criação de Valor 

Compartilhado ocorre na Rede Asta, que a desenvolve atendendo aos três aspectos analisados 

anteriormente: a reconcepção de necessidades, produtos e mercados; a redefinição da 

produtividade na cadeia de valor; e a formação de redes. 
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3.4.1 Reconcebendo necessidades, produtos e mercados 

De acordo com a caracterização vista previamente, identificou-se que a Rede Asta é 

um negócio que desenvolve grupos produtivos de artesãs, fornecendo-as suporte, treinamento, 

orientação e conexão entre seus produtos e os consumidores, estimulando a sustentabilidade e 

o consumo consciente. Desde seu surgimento, a Rede Asta modificou o mercado artesanal por 

realizar essa ponte, e através do modelo de negócio apresentado já é possível identificar que a 

empresa realiza uma reconstrução da forma como a cadeia se organiza e trabalha também com 

uma nova concepção de produtos para atender a necessidades específicas de clientes que 

praticam o consumo responsável.  

Um dos meios pelos quais a Asta realiza tal reconcepção, é o uso de canais 

alternativos como suporte de marketing e comunicação. A tarefa de acessar pessoas de menor 

renda e buscar formas de dar capilaridade para o negócio envolve um planejamento de 

marketing inovador e multidimensional que ao mesmo tempo promove os produtos e cabe no 

orçamento do negócio. Para criar um fluxo de caixa estável, no início de sua operação, a Rede 

Asta formulou o modelo de negócios voltado para a venda direta. Para isso, utilizou como 

canal de venda consultoras com o apoio de catálogo dos produtos, algo ainda nunca antes 

praticado para a comercialização de artesanato. Com isso, a Rede Asta obteve maior 

aproximação dos seus clientes finais e também melhor exposição online dos produtos para 

atender a suas revendedoras que estavam inscritas em seu site (PNUD, 2015). 

No modelo inicial da venda por catálogos, as conselheiras levavam o catálogo até 

suas redes de relacionamentos para oferecer os produtos. O resultado dessa primeira tentativa 

não foi bem sucedido, já que o catálogo era mal diagramado, com imagens mal cortadas e 

preços desconexos. Além disso, no momento inicial, Rachel e Alice optaram por contratar ex-

representantes de outras marcas de venda direta por acreditarem que elas trariam consigo uma 

grande gama de clientes. Porém, não foi o que aconteceu, já que essas conselheiras não 

tinham os mesmos valores da Rede Asta e não vestiam a camisa da empresa. Quando Rosane 

Rosa chegou à Asta com sua experiência de varejo para estruturar o negócio, melhorar a visão 

e a estratégia de vendas, foi identificado que o catálogo deveria ser melhorado e o perfil das 

conselheiras também precisava ser diferente. A partir da ideia de que uma rede verdadeira de 

conselheiras cresceria de dentro para fora, as conselheiras passaram a ser as sócias, suas 

amigas e parentes mais próximas, o que foi colocado em prática e deu início de uma história 

de inovação. 
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Segundo Alice Freitas, um grande desafio enfrentado desde o início junto aos grupos 

produtivos foi justamente como realizar o escoamento de sua produção até o consumidor. Da 

consignação em lojas foram para o primeiro quiosque em um shopping carioca, depois 

passaram pela venda direta via catálogo, que foi um modelo extremamente inovador, como já 

mencionado. Em seguida foram abertas as lojas em Laranjeiras e Ipanema, ocorrendo a 

criação do e-commerce em 2011. Por fim, a Rede Asta começou a focar no comércio 

corporativo com a venda no atacado, em um segmento de clientes que apresentava uma 

grande oportunidade, formado por outros negócios e organizações, que atualmente são 

responsáveis pela maior parte do faturamento bruto.  

As duas lojas físicas foram fechadas e tiveram seu conceito reinventado para a 

inauguração do Espaço Asta, que continuará sendo uma opção para o acesso a produtos, mas 

sendo também um laboratório criativo e espaço para oficinas e outras ações da empresa. A 

venda direta não existe mais, apesar de ter tido extrema importância por muitos anos. O e-

commerce também foi reinventado, se desenvolvendo para uma parceria, o “BEMGlo”, uma 

nova forma de comercialização que trouxe mais visibilidade aos produto. É possível perceber 

que a Rede Asta promove o encontro entre as demandas do mercado e o trabalho dos grupos 

produtivos, gerando valor para ambos os elos da cadeia, através de multicanais de venda, que 

garantem a geração constante de renda para os grupos. 

A Rede Asta atua nesse aspecto da CVC não apenas reconcebendo o padrão de 

organização do mercado, mas também trabalhando com um desenvolvimento inovador dos 

produtos. Todas as coleções e produtos comercializados são criados pelas artesãs com a 

orientação de designers da equipe de desenvolvimento, o que garante a qualidade e 

sofisticação dos produtos da Asta, que são profissionais, únicos, e adequados às demandas dos 

clientes.  

Sendo assim, pode-se dizer também que um dos diferenciais da Rede Asta é o 

cuidado estético com os produtos. A rede utiliza o lema “bom, bonito e do bem”, buscando 

mostrar ao público que as peças não são apenas socialmente responsáveis, mas também de 

qualidade e bonitas. Na Coleção 2017, por exemplo, em parceria com a equipe de 

desenvolvimento, 90 produtos clássicos foram reconstruídos com estampas e cores ainda mais 

atuais, 50 foram ajustados para ter mais qualidade e 80 produtos inéditos foram criados, 

totalizando 220 peças singulares.  

Outro aspecto inovador relacionado aos produtos está na forma de exposição destes. 

A Rede Asta, além de destacar em seus catálogos, produzidos trimestralmente, todos os 
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atributos físicos atrativos dos produtos e coleções, utiliza também uma abordagem mais 

subjetiva, os apresentando como sendo “produtos com história”. A Asta, com essa estratégia, 

pretende mostrar aos consumidores de onde os produtos de fato vêm, quais são as histórias 

por trás de sua criação e da vida das pessoas que os fabricaram. Por exemplo, no Catálogo 

Primavera Verão de 2015, pode ser encontrado um trecho da história de uma das artesãs 

produtoras, destacada pela Rede Asta (2015, pág. 50):  

“Por trás dos tapumes da Linha Vermelha, na comunidade da Maré (RJ), 

ninguém imagina que vive uma indígena Pataxó de nome Twry. Esta mulher 

guerreira saiu de sua aldeia e veio para o Rio de Janeiro aos 15 anos, porque 

não se conformava com as dificuldades que seu povo passava. Sempre 

questionadora e com espírito de liderança, criou o grupo Mães da Maré em 

2010, onde dez mulheres se reúnem para criar juntas belos produtos.” 

  

Outros exemplos podem ser vistos nas figuras a seguir, extraídas dos catálogos de 

2016: 

Figura 11 – Grupo Pipa Carioca 

Fonte: Catálogo Asta – Verão 2016 
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Figura 12 – Mulheres que Acontecem 

Fonte: Catálogo Asta – Outono/Inverno 2016 

 

Com a abordagem em questão, a Rede Asta consegue agregar valor às peças, que se 

tornam mais atrativas ao cliente que busca consumir produtos de uma proveniência 

socialmente e ambientalmente responsável. Mais importante que isso, ainda consegue a maior 

valorização dos grupos produtivos, que é um dos seus objetivos principais enquanto negócio.  

Em relação às necessidades, a Rede Asta acredita poder transformar não apenas a 

cadeia produtiva, mas a própria pessoa consumidora, ao fazê-la compreender e assumir o 

poder que possui ao escolher como vai investir o seu dinheiro quando compra um produto 

sustentável. 

Outra maneira de reconceber necessidades, produtos e mercados executada pela Rede 

Asta se relaciona à identificação de um segmento específico de clientes: o cliente corporativo. 

Tendo em vista diferentes demandas corporativas de organizações por produtos sustentáveis, 

a Rede Asta construiu respostas diversificadas e personalizadas a cada uma destas 

necessidades específicas, sendo elas: Projetos Ciclos, Projetos Upcycling e Produtos 

Sustentáveis. 

O Projeto Ciclo busca atender a empresas que tem o objetivo de gerar renda 

especificamente à comunidade ao seu entorno e fornecer destinação responsável aos seus 

resíduos. A solução proposta pela Rede Asta consiste inicialmente na identificação, seleção e 
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desenvolvimento de grupos de artesãs. Em seguida, são definidas soluções para os resíduos a 

partir de uma construção de design criativo e criação de coleções especiais, os grupos são 

treinados e a sua produção é apoiada. Por fim, os produtos são comercializados nos canais de 

venda ou também podem ser vendidos à própria empresa como brindes corporativos, 

alcançando-se a geração de renda. Por exemplo, em 2014 e 2015 o Instituto Coca-Cola 

buscou a Rede Asta para desenvolverem em parceria o Coletivo Artes, que movimentou 

diversos grupos locais na Amazônia, gerando renda e desenvolvimento aos artesões 

envolvidos (Catálogo Rede Asta - Outono/Inverno 2016).  

Por sua vez, o Projeto Upcycling atende a empresas que objetivam fornecer destinação 

adequada aos seus resíduos e com isso gerar renda aos grupos produtivos, que não 

necessariamente sejam da comunidade ao redor.  

 

Figura 13 – Solução Upcycling 

     Fonte: Blog Asta 
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O processo neste tipo de projeto é semelhante, porém já se inicia com a definição 

criativa para os resíduos, customizada para a empresa com base na necessidade de brindes 

corporativos apresentada por ela. A etapa posterior é o desenvolvimento de grupos de artesãs 

que já sejam integrantes da Rede Asta, com apoio a sua produção e entrega dos produtos 

finais à empresa.  

Como exemplo do Projeto Upcycling pode ser citado o reaproveitamento de tecidos, 

revestimentos de bancos de carro, uniformes e banners que seriam jogados no lixo para a 

produção de aventais, bolsas, travesseiros, carteiras, pastas e estojos. A Calçada Construtora é 

um exemplo de empresa que reaproveitou seu resíduo (banner) transformando-o em bolsas 

feitas por dois grupos de artesãs. O universo de tipos de resíduos reutilizados e de produtos 

criados é amplo, havendo muitos outros exemplos, como os de malotes, jornal, jeans, PET e 

caixas de leite, que são transformados em peças de alta qualidade e sofisticação. 

Já a proposta de Produtos Sustentáveis é uma opção a empresas que se interessam em 

comprar brindes corporativos feitos com diversos materiais, que podem ser reaproveitados ou 

reciclados, por grupos integrantes da Rede Asta.  

Todos os projetos compreendem as etapas de coleta e tratamento do resíduo, 

identificação dos grupos integrantes da Rede Asta ou potenciais em todo o Brasil, contratação 

de designers para desenvolvimento e criação das peças, treinamento nas técnicas produtivas, 

aprovação de peças-piloto e entrega dos itens a empresas.  

A título de uma maior exemplificação, no Quadro 8 são identificados alguns projetos 

que obtiveram resultados importantes: 

 

Organização 

Cliente 
Projeto Objetivo Resultado 

Netza Upcycling 

Destinar corretamente os 

resíduos de lonas utilizadas em 

eventos da Netza, 

transformando-os nos brindes 

de final de ano para seus 

clientes 

250 metro-tonelada-segundo de lonas 

reaproveitadas, 250 bolsas térmicas 

produzidas e um vídeo contando a 

história de reaproveitamento por trás de 

cada peça 

Oi Upcycling 

Reutilização de 1800 metros de 

banners, 700 capas de poltronas 

e 1 mil uniformes 

4 mil peças, entre mochilas, ecobags. 

Renda 

gerada a 20 costureiras 

Jogos 

Olímpicos 

Rio 2016 

Upcycling 

Receber os mais de 10500 

atletas e 25100 profissionais 

credenciados da mídia de todo o 

mundo com almofadas feitas 

5557 almofadas feitas por 12 artesãs de 

dois grupos produtivos 
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por artesãs Cariocas 

Instituto 

Coca-Cola 
Upcycling 

Transformar garrafas PET em 

brindes para stakeholders da 

empresa com alto valor 

agregado através das técnicas 

de Upcycling 

240000 garrafas PET reaproveitadas e 

6900 itens produzidos 

SR COM Upcycling 

Transformar os banners 

utilizados no réveillon de 

Copacabana em pastas para 

envio da prestação de contas 

aos patrocinadores do evento 

Destino sustentável dos resíduos 

gerados, mostrando às empresas 

patrocinadoras a preocupação com o 

meio ambiente mesmo em um evento 

de grandes proporções 

Grupo 

Lafarge 
Upcycling 

Reutilizar sacos de cimento 

danificados no transporte 

1000 sacos de cimento reutilizados e 

1000 peças produzidas 

GL Events 
Produtos 

Sustentáveis 

Presentear os aniversariantes do 

mês com produtos de impacto 

socio-ambiental 

Compra de porta recado/retrato que 

aproveita vergalhões e madeiras da 

indústria de construção civil e retalhos 

de tecido 

Porto Seguro Ciclo 
Reaproveitar 53 quilômetros de 

cintos de segurança 

30740 bolsas produzidas, gerando 

renda para aproximadamente 200 

artesãs do Rio de Janeiro e São Paulo, 

em 19 grupos produtivos 

Ipiranga Ciclo 

Transformar quase 30 toneladas 

de lonas que seriam descartadas 

em produtos a serem 

distribuídos a clientes que 

abasteciam nos postos 

Confecção de 7 modelos de produtos, 

39 costureiras de grupos de Recife, 

Goiânia 

e Belém beneficiadas 

Fundação 

Volkswagen 
Ciclo 

Capacitar e gerar renda para 

artesãs locais através da 

construção de brindes 

corporativos feitos com o 

reaproveitamento de uniformes 

e estofamento de bancos 

automotivos 

Criação de Coleção REUSE com 24 

peças em 3 padronagens exclusivas, 

divididas em produtos para o dia-a-dia, 

viagem, organização e embalagem 

 Quadro 8 – Projetos Rede Asta 

Fonte: Catálogo B2B 2017 

 

O primeiro pedido de brindes corporativos foi de 300 porta-retratos. A partir daí a 

Rede Asta percebeu que as empresas eram clientes promissoras e, atualmente, o maior foco 

está no mercado B2B2C, com os clientes corporativos representando a maior parte do volume 

de negócios, executado com grandes empresas do país. De acordo com esse conceito 

relativamente novo, que significa Business to Business to Customer, a operação de venda é 

realizada primeiramente para uma empresa e, então, para um cliente final. O modelo B2B2C 

traz mudanças relativas à cadeia de suprimentos já que a empresa que adota esse tipo de 
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estratégia agora não foca apenas em oferecer um bom produto ou serviço, mas também deve 

se preocupar com o sucesso do empreendimento que negocia com ela. O sucesso dessas 

empresas passou a se codepender. Além disso, a empresa também preocupa-se com a 

experiência do usuário final e em como isso vai impactar os seus negócios, o que faz com que 

o consumidor ganhe mais poder de decisão e a cadeia de suprimentos se torne mais complexa 

(PEREIRA, 2015).   

 

3.4.2 Redefinindo a produtividade na Cadeia de Valor 

Como identificou-se na seção 2.3, em todas as partes do processo de adição de valor 

de uma organização, ou seja, desde a entrada dos insumos até a entrega final do produto, há 

possibilidades para que ela atue de forma mais responsável e inovadora.  Em relação à Rede 

Asta, é possível identificar algumas formas pelas quais a produtividade da cadeia de valor da 

empresa caminha sinergicamente a questões sociais, por meio de inside-out linkages com 

efeitos positivos, que permitem que a CVC aconteça. A seguir será evidenciado de que forma 

a inovação e a produtividade da cadeia de valor na Rede Asta contribuem para a criação de 

valor compartilhado, no que tange cada um dos aspectos da cadeia. 

Em relação à Infraestrutura da Empresa, a Asta atua com transparência e realiza 

divulgação regular de informações ao mercado, tanto no que diz respeito aos grupos 

produtivos participantes da rede a quanto a dados financeiros do negócio. Um exemplo foi a 

divulgação do Relatório de Impacto em 2016, com dados de alguns Indicadores Quantitativos, 

principais resultados alcançados, projetos de impacto e divulgação de parcerias e novos 

clientes.  Todo o planejamento e gestão do negócio também são realizados de forma a ampliar 

o impacto gerado aos grupos produtivos e potencializar a missão principal da Rede Asta. 

Atualmente, uma reestruturação da comunicação da empresa está em andamento, a fim de 

aprimorar seu marketing, sua comunicação com o público e também melhorar esse aspecto 

ainda mais. No novo site há uma área com dados que serão atualizados mensalmente para 

aumentar a transparência em relação ao trabalho realizado.  

Pode-se observar que a capacitação e treinamento para desenvolvimento dos grupos 

produtivos é um dos pontos mais importantes do negócio, e tem relação direta à Gerência de 

Recursos Humanos, já que a Rede Asta influencia o aumento das vendas dos grupos 

produtivos em diferentes níveis, qualificando os produtos e seu potencial no mercado, bem 

como operando a venda diretamente com os clientes.  
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Quanto ao aspecto humano, entretanto, uma outra prática importante da Rede Asta 

pode ser destacada, a Escola de Negócios Entusiasta, que surgiu a partir da percepção de que 

alguns grupos estavam se tornando totalmente dependentes dos canais de venda. Com o 

objetivo de empoderá-los para que continuassem caminhando junto à Asta, mas que também 

tivessem sua independência, foi criada então a escola, que está atualmente em sua quarta 

turma. 

O projeto se concretizou através do Coletivo Artes, iniciativa do Instituto Coca-Cola, 

em parceria com a Rede Asta, Aliança Empreendedora e Fundação Amazonas Sustentável. 

Atendeu a 20 grupos nas oficinas realizadas em 5 regiões do país, em que 149 artesãs foram 

beneficiadas com um aumento de 30% em sua renda. A metodologia educacional de sucesso 

que havia construído no Coletivo Reciclagem foi transferida pelo Instituto Coca-Cola para a 

Asta, que adaptou o conteúdo e agregou seu conhecimento e experiência de 11 anos de 

trabalho com as artesãs para construir a Entusiasta.  

Além disso, a Rede Asta também ganhou um Edital (Newton Fund) do British 

Council, para ações de desenvolvimento. A Entusiasta está sendo aplicada para 34 grupos 

com foco atual no teste de conteúdos e aprendizado. Em um momento inicial cada grupo 

passa por um diagnóstico detalhado que descreve seu retrato atual. Com isso, em conjunto 

com as monitoras, são construídos os Planos de Desenvolvimento de Grupo Produtivo 

(PDGPs), a serem acompanhados e monitorados para que ao final da escola tenham sido 

executados plenamente. O objetivo principal é de gerar autonomia, geração de renda com 

aumento das vendas, criação de redes de artesãs e fomentar a gestão de negócio. 

A Entusiasta completa contém 24 aulas de 4 horas cada, totalizando 11 meses de 

treinamento, capaz de fazer um grupo sair do nível básico e ir até o intermediário. Até o 

momento a escola está em fase piloto treinando 130 artesãs dos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraná e Amazonas. Para 2018 a Rede Asta planeja ainda aprimorar o programa de 

desenvolvimento, lançando uma plataforma online com todo o conteúdo de apoio relevante, 

que poderá ser acessado por qualquer artesão interessado em se desenvolver, ter mais acesso 

ao mercado e se conectar a outros grupos. A ideia central é permitir o crescimento dos 

negócios artesanais. 

Além da Escola de Negócios Entusiasta, todo o negócio da Rede Asta, como já foi 

dito, está permeado pela educação e treinamento fornecidos aos grupos, sendo que 90% 

alegam que as capacitações ajudaram o grupo a se desenvolver profissionalmente (REDE 

ASTA, 2016). 
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São realizadas quatro reuniões anuais com os grupos antes da preparação dos 

catálogos de vendas, e essas reuniões também servem para premiar os melhores grupos em 

relação à qualidade, velocidade de entrega e outros aspectos. Para o desenvolvimento dos 

produtos há sessões de capacitação como em educação financeira e qualidade. 

 Nessas reuniões, a rede também obtém mais contato com a história de cada grupo e 

seus membros, o que auxilia no processo de recuperação de sua auto-estima. É aí que entra 

também o trabalho com a motivação e melhoria da satisfação pessoal e condição psicológica 

dos trabalhadores: a equipe da empresa inspira e incentiva as artesãs por meio das relações 

estabelecidas, o que influencia na auto-valorização destes indivíduos. A Rede Asta também 

atua nesse elo de recursos humanos da cadeia de valor através da promoção do 

empoderamento feminino e fortalecimento da equidade de gênero. 

Sobre o Desenvolvimento da Tecnologia e Aquisição, pode-se dizer que a principal 

forma de atuação da Rede Asta é com o reaproveitamento de resíduos no processo produtivo. 

Mais de 80% dos produtos são fabricados com as técnicas de upcycling, utilizando matéria 

prima que seria descartada, o que reduz um grande impacto ambiental negativo. Só em 2017, 

mas de 12 mil toneladas de resíduos foram reutilizadas. Caso o resíduo possua logomarca do 

cliente, é realizada uma triagem para a retirada e destinação correta. Retiram-se também 

partes que não podem ser reaproveitadas na produção e a sobra de todos os resíduos é 

destinada a parceiros para o descarte correto. 

No site da Rede Asta é possível realizar a doação de resíduos, em uma área que 

contém um formulário que pode ser preenchido para tal. Outro ponto relacionado ao 

desenvolvimento tecnológico que vale ser destacado é o fato de que há um constante respeito 

às técnicas de produção de cada grupo produtivo, com valorização e fortalecimento de sua 

cultura, história e formas de trabalho.  

Além disso, há também parcerias para a construção de coleções e potencialização da 

geração de renda. Um grande exemplo desse desenvolvimento em conjunto é o Coletivo 

Artes, que aconteceu em 2014 e 2015. A partir de parcerias entre designers reconhecidos e 

artesãs, nasceram produtos marcados pela identidade de cada pessoa e de cada região.  

Quanto às Logística Interna e Logística Externa, por sua vez, não há ações 

diferenciadas que possam ser mencionadas. Os grupos do Rio de Janeiro muitas vezes 

entregam seus produtos em mãos na Asta, enquanto os de outras cidades utilizando os 

Correios. Quanto à logística de grandes encomendas corporativas, são utilizadas 

transportadoras parceiras.  
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A preocupação ambiental ocorre não só no Desenvolvimento Tecnológico e 

Aquisição, mas também nas Operações de forma geral: um dos requisitos para que um grupo 

se torne parte da rede é que tenha produção que não agrida ao meio ambiente. Durante os 

treinamentos que são repassados aos grupos, também são destacados pontos importantes de 

atenção em relação ao meio ambiente, como economia de água e luz. No aspecto de 

Operações também há constante preocupação com condições de trabalho adequadas, seguras e 

saudáveis, principalmente no que se refere à ergonomia, que se não administrada 

adequadamente pode causar grandes danos ao trabalhador. Todos os grupos da Rede Asta 

recebem vídeo aulas sobre ergonomia e nas visitas aos grupos tenta-se mitigar os problemas. 

As artesãs são orientadas quanto à prática da ginástica laboral, a fim de se evitar danos às 

mãos, ombros e coluna.  

A respeito do Marketing e Vendas, muito já foi dito anteriormente: há uma 

reconstrução geral da cadeia e do mercado, com a conexão dos grupos aos consumidores, e 

marketing e vendas multicanais. A ampla divulgação da história dos grupos e das pessoas por 

trás dos produtos, promovida pela Asta, influencia também no aumento da valorização 

pessoal, do trabalho com artesanato e do grupo, melhorando o vínculo de artesãs entre si e 

com o próprio produto/artesanato. A transparência e corresponsabilidade na gestão da cadeia 

produtiva e comercial também se inclui nesse aspecto.  

Outra inovação em relação às vendas ainda não mencionada é que a partir desse ano, 

os interessados em realizar parcerias comerciais com a Rede Asta podem entrar em contato 

pelo site, em área específica. Será realizada a ponte entre artesãs e marcas em 2018, sendo que 

na plataforma da Escola, os lojistas terão acesso aos grupos para revenda de peças e para 

contratação de serviços artesanais, como bordado, por exemplo. Algumas parcerias já estão 

acontecendo, mas o início oficial desse processo está previsto para 2018.  

Ainda sobre as vendas, em sua precificação, a Asta se baseia de forma geral nos 

princípios do comércio justo: os grupos produtivos são pagos de forma a serem os maiores 

beneficiados. São as artesãs que definem os preços, que têm então as margens adequadas pela 

Rede Asta. Designers visitam esporadicamente os grupos com sugestões para novos métodos 

de trabalho ou novos materiais. Na ocasião, a Asta pode descobrir que o preço de um produto 

não é viável para o marketing; nesses casos, um designer visita o grupo e sugere mudanças 

para reduzir seus custos de produção (com menos horas investidas ou menos material 

utilizado). 
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Por fim, no que se refere ao Serviço, nota-se que a Rede Asta fornece atendimento 

especial a diferentes demandas. A Asta procura ter um bom relacionamento com seus clientes, 

com a constante busca de depoimentos, encontros e trocas de informação, para que sua 

satisfação seja entendida. A página de cases do novo site, por exemplo, resultou do 

atendimento a pedidos de clientes corporativos parceiros que opinaram sobre o que gostariam 

de ver no site.  

Ademais, por seu serviço prestado, a Rede Asta se certificou em 2015 como uma 

Empresa B, uma certificação que surgiu nos Estados Unidos para empresas inovadoras, que 

utilizam o mercado como meio de realizar mudanças sociais e ambientais. Ao entrar no 

movimento, as empresas se comprometem legalmente a tomar decisões para maximizar o 

valor para todos os públicos de interesse - clientes, artesãs, colaboradores, fornecedores etc - e 

não apenas as acionistas. Segundo Alice Freitas (2017): 

“Desde o nosso nascimento fomos uma empresa melhor para o 

mundo. Ser B foi natural em nosso processo.” 

 

O movimento global das Empresas B busca montar um ecossistema de empresas que 

decidiram não operar no modelo de lucro acima de tudo, mas a pensar em lucro com 

benefícios socioambientais. É um impulso para pensar outros modelos econômicos, onde cada 

corporação contribui para deixar um legado positivo no mundo, o que se relaciona 

diretamente ao modelo dos negócios sociais (PINHO, 2016). 

 

3.4.3 Possibilitando o desenvolvimento de rede 

A Rede Asta não apenas possibilita o desenvolvimento de rede, como também esse 

desenvolvimento é uma das características principais do negócio, que inclusive lhe nomeia.  

Nos últimos 11 anos, a Rede Asta, que surgiu com apenas um grupo produtivo, ampliou seu 

raio de atuação e consequentemente foi aos poucos fortalecendo toda a rede envolvida pelo 

negócio. A Asta incentiva as artesãs para que trabalhem em rede, se ajudem e cresçam juntas. 

Acredita também que trocar boas práticas é o caminho para o sucesso do negócio e para que 

se encontrem constantes formas de inovar.  

Conforme evidencia o gráfico a seguir, o número de grupos produtivos participantes 

da rede duplicou desde 2013. Já o número de artesãs apoiadas mais que duplicou. 
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Figura 14 – Grupos Produtivos Apoiados 

Fonte: www.asta.com.br 

 

 

Figura 15 – Artesãs Apoiadas 

Fonte: www.asta.com.br 

 

Atualmente, a Asta gerencia uma rede com 74 grupos produtivos formados por 1234 

mulheres artesãs, localizados em comunidades e regiões de baixo poder aquisitivo (90% dos 

membros dos grupos são das classes D e E). A relação dos principais grupos produtivos e suas 

respectivas localizações se encontra no Anexo C. 
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Desde 2005 a Rede Asta trabalha com grupos produtivos, cooperativas ou 

associações de artesãs, que para fazerem parte da rede devem se encaixar aos seguintes 

critérios: 

 Ter no mínimo 3 integrantes; 

 Ter produtos com algum potencial de mercado; 

 Capacidade produtiva mínima: 200 peças/mês; 

 Formados por ao menos 60% de mulheres; 

 Localizado em região de baixo poder aquisitivo; 

 Produção que não agrida o meio ambiente. 

A formalização do vínculo entre a Rede Asta e os grupos se dá através de um termo 

de parceria. Há também um termo de desligamento quando por alguma razão o grupo termina 

ou se desconecta da rede.  

Quando a Rede Asta começou a construir o modelo de Projeto Upcycling, a ideia 

surgiu de um pedido da Dow Química, que se interessou em porta-retratos feitos de jornal. O 

grupo produtivo Mãos Brasil produziu 300 brindes feitos à mão que foram distribuídos 

aos stakeholders da empresa. Esse foi o que chamou atenção para a possibilidade do modo de 

gerar inclusão econômica para os grupos produtivos artesanais que fazem parte da rede. 

Porém, surgia também um grande de desafio, que era o de como produzir a mão em larga 

escala. A solução foi transformar a Asta de fato em uma grande rede. Descobriu-se que 

apenas 1% dos artesãos do Brasil trabalhavam juntos e produziam em parceria. A Rede Asta 

começou então a mobilizar e treinar as artesãs para desenvolverem em conjunto as grandes 

encomendas que chegavam, conforme é dito no Catálogo Rede Asta - Outono/Inverno (2016, 

pag. 10): 

“Criamos verdadeiras cadeias produtivas unindo diversos grupos de artesãs 

para atender pedidos em maior volume, sem perder a qualidade e excelência 

no atendimento. Promovendo redes de produção entre os grupos de artesãs, 

conseguimos produzir em maior escala, respeitando a capacidade produtiva e 

saberes artesanais de cada grupo.” 

 

A renda e a capacidade de produção das artesãs aumentaram. A partir daí, então, as 

soluções de upcycling foram assumidas como parte do negócio. O processo da Rede Asta 

começa com a seleção de grupos produtivos, que inicialmente recebem apoio e orientação de 

designers da equipe de desenvolvimento para a criação de coleções. Em seguida, ocorre a 

inserção dos produtos selecionados nos canais de comercialização. Caso o grupo tenha 

capacidade produtiva adequada e profissionalismo, ele é então direcionado para produção no 

http://www.dow.com/brasil/index.htm
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atacado.  O desempenho dos grupos passa então a ser acompanhado mensalmente por 

indicadores específicos, para que seja possível entender suas demandas, oferecer treinamentos 

adequados a eles e aumentar o potencial de geração de renda. 

Além dos grupos produtivos, a Rede Asta é mobilizada ainda pela colaboração entre 

o negócio, financiadores de projetos e os clientes corporativos. Esses 4 diferentes atores, em 

conjunto, constroem ações de capacitação, produção e distribuição e assim permitem a 

geração dos impactos socioambientais anteriormente mencionados. O número de casos de 

sucesso da estruturação em rede para a criação de coleções, reaproveitamento de resíduos e 

geração de desenvolvimento aos grupos é vasto.  

Por exemplo, já foi desenvolvido um projeto específico na região do ABC Paulista, 

entre Asta, Fundação Volkswagen, Aliança Empreendedora e grupo Tecostes. As costureiras 

do projeto se organizaram para trabalhar em rede, formando o grupo, que recebeu treinamento 

técnico e organizacional com a designer Bianca Matsusaki. Após 6 meses de co-criação e 

trabalho, nasceu a Coleção REUSE, com 24 produtos estampados em três padrões únicos. De 

forma similar, foi criada outra coleção única entre Matéria Brasil, Odyssey, Zyklus e o grupo 

Mãos Brasil, para uma demanda que surgiu da Recicladora Urbana (gestora de produtos 

eletrônicos). O Coletivo Artes, já citado anteriormente, também é um exemplo da mobilização 

em rede.  O projeto foi realizado pela Rede Asta, o Instituto Coca-Cola Brasil e 20 grupos de 

diversas regiões, em parceria com o Instituto Amazônia Sustentável e Aliança Empreendedora. 

Alguns dos principais parceiros da Rede Asta podem ser vistos na figura a seguir:  

Figura 16 – Parceiros Rede Asta 

   Fonte: Catálogo Rede Asta – Outono/Inverno 2016 
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 Ademais, a Rede Asta também integra o time da CE100 Brasil da Ellen MacArthur 

Foundation, um grupo de empresas brasileiras que deseja acabar com o conceito de lixo e 

enxerga que cada material tem a possibilidade de se transformar em novos produtos através de 

uma Economia Circularpd. Esse programa de inovação e colaboração reúne líderes de até cem 

organizações para acelerar essa transição dentro das entidades e também de forma sistêmica, 

na atuação em rede. 

 

4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo principal verificar como um negócio social 

promove a Criação de Valor Compartilhado. Foi analisada a Criação de Valor Compartilhado 

no âmbito da Rede Asta, no Rio de Janeiro e em outros estados brasileiros. Esse negócio 

social foi escolhido para análise por atender aos requisitos definidos previamente para 

classificação de negócios sociais e por ser um significativo exemplo de negócio social de 

sucesso e grande impacto no cenário brasileiro, conforme evidenciado ao longo deste trabalho, 

por efetivamente estar criando valor compartilhado.  

Inicialmente, atendeu-se a um dos objetivos específicos do trabalho, que foi o de 

construir o atendimento adequado do empreendedorismo social e dos negócios sociais em 

específico, de redes de cooperação e da Criação de Valor Compartilhado. Foi possível 

também, em um segundo momento, conhecer a história e características da Rede Asta, 

atendendo-se a outro dos objetivos estabelecidos, o de assegurar e identificar que o negócio 

possui os atributos pré-estabelecidos de negócios sociais. Viu-se que a Rede Asta tem o 

objetivo principal de solucionar um problema social, gerando renda e inclusão social, e que 

este objetivo está diretamente relacionado às suas atividades principais, que sustentam o 

negócio financeiramente. O impacto social gerado também acontece por meio de atividades 

mercadológicas, que são os projetos de desenvolvimento e comercialização dos produtos, e, 

além disso, o modelo de negócio permite a inclusão de uma parcela populacional com 

vulnerabilidade social, os grupos produtivos, na cadeia de valor e é fornecido suporte à sua 

produção.  

Analisando-se as questões sociais estratégicas da Rede Asta, através do Diamante da 

Vantagem Competitiva, pôde-se perceber que existem sim algumas leis e regulamentações 

que influenciam diretamente o negócio. Alguns avanços já foram alcançados, como a 
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instituição da Política Nacional dos Resíduos Sólios e legislações favorecendo as MPEs e 

MEIs, mas que ainda há muito por se conquistar, como a criação de regulamentação 

específica para negócios sociais, com consequente desburocratização e melhorias processuais, 

e leis para incentivo a inclusão de mulheres de baixa renda ao mercado.  

A análise das outside-in linkages também mostrou que não há problemas em relação 

à disponibilidade de insumos para a Rede Asta. Já quanto ao tamanho da demanda, o cenário 

também é satisfatório, já que ocorre o constante aumento das vendas corporativas e há uma 

tendência positiva, ainda que não tão brusca, de crescimento do comportamento consciente de 

consumo.  

Por outro lado, a Rede Asta não conta com indústrias similares com quem possa 

compartilhar aprendizado ou obter suporte. Com o acompanhamento de sua história, é 

possível perceber que as empreendedoras fundadoras da Asta aprenderam com seus próprios 

erros e acertos, uma vez que foram pioneiras e totalmente inovadoras no mercado de 

artesanato, não havendo nenhuma outra empresa em que pudessem se espelhar. Apesar disso, 

a Rede Asta encontrou suporte em outras instituições e organizações, através de 

estabelecimento de parcerias institucionais e projetos conjuntos, o que permitiu o seu 

desenvolvimento e reinvenção constante ao longo dos 11 anos de existência da Rede.  

Durante o trabalho notou-se que conceito de Criação de Valor Compartilhado 

intenciona demonstrar como as empresas, através de seu crescimento sustentável de lucros, 

uma vez que de maneira ética e inclusiva, podem auxiliar nos problemas sociais 

contemporâneos. Esse conceito foi desenvolvido porque diversos governos de todo o mundo 

não estão sendo capazes de solucionar isoladamente os conflitos e as diferenças sociais, 

apontando a solução para um engajamento conjunto entre o Estado, a sociedade civil e a 

iniciativa privada (PORTER; KRAMER, 2011). 

O presente estudo de caso demonstrou como a Rede Asta está colocando em prática 

este conceito de Criação de Valor Compartilhado em seus três níveis. Não foi identificado 

nenhum dos três aspectos da CVC que não seja aplicável ao caso específico da empresa.  

Pôde-se perceber inicialmente que há forte reconcepção de necessidades, produtos e 

mercados, com uma reconstrução geral da cadeia e do mercado, através da conexão dos 

grupos aos consumidores, e marketing e vendas multicanais. A Rede Asta surgiu como uma 

ponte que movimentou o mercado artesanal brasileiro, trabalhando com uma nova concepção 

de produtos para atender a necessidades específicas de clientes que praticam o consumo 

responsável e identificando um segmento específico de novos clientes: o cliente corporativo. 
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Viu-se que a Rede Asta desenvolve seus produtos de forma inovadora e estimula também a 

uma transformação pessoal em seus consumidores, além, claro, de toda a transformação que 

leva aos grupos produtores. Nesse primeiro aspecto também notou-se a existência de três tipos 

de projetos diferentes e personalizados a demandas e intenções específicas: Os Projetos 

Upcycling, Projetos Ciclo, e Produtos Sustentáveis.  

Também foi possível identificar que a produtividade na cadeia de valor é redefinida 

pela Rede Asta, o que também proporciona a Criação de Valor Compartilhado, através de 

diversas práticas e atividades, dentre elas: transparência na gestão e governança, capacitação e 

treinamento aos grupos, Escola de Negócios Entusiasta, técnicas upcycling de 

reaproveitamento de resíduos, processo produtivo que não agride ao meio ambiente, 

princípios de comércio justo e precificação focada em favorecer aos grupos produtivos, 

atendimento especial a diferentes demandas, constante respeito às técnicas de produção de 

cada grupo produtivo, com valorização e fortalecimento de sua cultura, história e formas de 

trabalho, marketing que valoriza a história e valor de cada artesão, aumento da autoestima e 

da geração de renda dos trabalhadores, dentre outros pontos. Notou-se, porém, que não há 

inovações significativas quanto à logística na cadeia de valor.  

Ademais, viu-se que a Rede Asta, como dito por seu próprio nome, possibilita a 

formação de uma grande rede, formada não só por ela e seus grupos produtivos, mas também 

financiadores, parceiros e clientes corporativos que se envolvem em projetos construídos em 

conjunto. A rede formada não se insere em nenhuma das tipologias específicas apresentadas 

na seção 2.2.2, por possuir peculiaridades diferenciadas. A rede não é informal, uma vez que 

o trabalho com os grupos é regido por termos de compromisso, assim como existem editais e 

contratos que ditam a relação com os investidores e parceiros. Pode-se dizer também que a 

rede é simétrica, já que a Rede Asta apenas centraliza atividades de forma a organizar toda a 

produção e desenvolvimento dos projetos, mas não possui maior poder (inclusive os grupos 

produtivos são os principais favorecidos financeiramente na forma de precificação utilizada). 

Toda a disseminação de informações, conhecimento, técnicas e aprendizado, em geral é feita 

de forma a alcançar a todos, de maneira sistemática e homogênea. O objetivo da Rede Asta é 

fortalecer ainda mais a rede formada, através da Entusiasta e de parcerias comerciais, para que 

essa conexão se torne cada vez mais sólida e com mais conhecimento disseminado ao maior 

número possível de atores. 

Entre outras evidências do trabalho está o fato de que vive-se o momento em que o 

setor privado deve dar um passo adiante, com maior participação na inclusão das pessoas de 
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menor renda no mercado. A situação presente da economia brasileira não é confortável, mas é 

em momentos de crise que se fazem os ajustes e inovações que permitem transformações para 

a economia voltar a crescer. Além disso, conclui-se também sobre a grande variedade dos 

atores com poder para atuar a favor do empreendedorismo social. Empresas e empreendedores 

têm o poder de desenvolver novas abordagens para a inclusão social e implementar estratégias 

de integração de pessoas desfavorecidas em sua cadeia de valor.  

Governos podem remover barreiras e incentivar negócios sociais. Organizações da 

sociedade civil podem facilitar o acesso a comunidades de menor renda e servir como 

interlocutores das necessidades das comunidades em que atuam. Instituições de pesquisa 

podem aumentar o volume de informações e servir de apoio por meio de incubadoras e 

aceleradoras. Organismos multilaterais podem ser base para a disseminação de informações e 

conceitos, assim como podem ser incentivadores de boas práticas, inclusive por meio de 

investimento e assistência técnica aos negócios. Parcerias com e entre esses atores é uma 

oportunidade-chave para o desenvolvimento do ecossistema do empreendedorismo social no 

Brasil (PNUD, 2015). 

Através do estudo pôde-se perceber que o Brasil apresenta iniciativas muito ricas e 

diversificadas no campo do empreendedorismo social, apesar de ainda ser incipiente em 

muitos aspectos, levando em conta o tamanho do desafio que é enfrentar a exclusão social em 

um país com cerca de 200 milhões de pessoas. Para o desenvolvimento desse ecossistema, as 

políticas públicas são as principais responsáveis pela inclusão social e nelas estão alguns dos 

maiores desafios para o campo no Brasil. Superar esses desafios é papel da sociedade e o setor 

público é um ator relevante para impulsionar a inclusão por meio dos mercados (PNUD, 

2015). Apesar de tal fato, a inclusão social, quando vista somente como um dever do Estado 

tem seu potencial transformador minimizado. Diante do panorama socioeconômico e dos 

problemas políticos e econômicos vividos atualmente no Brasil, cabe às empresas um papel 

de proatividade. Ainda que o Estado seja protagonista nas iniciativas voltadas para a redução 

da pobreza no país, é notória a participação das empresas na promoção do desenvolvimento, 

além de sua habilidade de oferecer soluções inovadoras. 

A sociedade globalizada vive um dilema, onde existe uma necessidade de 

crescimento contínuo da economia para se evitar um colapso sistêmico dos mercados e 

consequentemente, de suas comunidades. Entretanto, existe uma quantidade escassa de 

suprimentos disponíveis para suportar esse crescimento no planeta. A CVC é uma 

estruturação que foi visualizada como ferramenta que pode auxiliar nesse período de crise. 
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Ela não exige mudanças radicais no modelo da economia global. No entanto, se faz necessária 

a compreensão de que no século XXI, é necessário pensar no longo prazo e valorizar as 

comunidades, criando valor compartilhado e possibilitando o aumento da prosperidade por 

todo o globo.  

Especialmente no longo prazo, o impacto socioeconômico é um sinal importante do 

sucesso dos negócios. As empresas afetam posses, capacidades, oportunidades e padrão de 

vida das pessoas, criando empregos, transferindo tecnologias e aumentando o acesso a 

produtos e serviços. No entanto, isso não é suficiente para atender à agenda necessária dos 

objetivos de desenvolvimento. As sociedades prósperas e mercados saudáveis devem 

caminhar lado a lado. Ao respeitar e apoiar princípios universais nas suas operações, ao 

desenvolver novos modelos de negócios, formar parcerias inovadoras e gerar valor 

compartilhado, diferentes organizações são capazes de fazer contribuições duradouras para as 

causas sociais e para o desenvolvimento sustentável. 
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8. ANEXO C – NEGÓCIOS PRODUTIVOS ARTESANAIS – REDE ASTA 

Nome e Localização Descrição 

Japiim 

Manaus, Amazonas 

As mulheres de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Amazônia – 

comunidade conhecida como Acajatuba – vendem artesanato há mais de três 

décadas. O Japiim, criado em 2012, foi batizado em homenagem a um 

pássaro da região. Desenvolvem peças sofisticadas, criativas e ecológicas, 

como a charmosa bolsa de escamas feitas de garrafa PET, a Pirarupet. 

Formiguinhas de Saracá 

Manaus, Amazonas 

O nome Formiguinhas vem da comunidade Saracá, na Amazônia, uma 

espécie de formiga da região. O grupo foi formado em 2011 por artesãs 

especializadas em tecer sementes de açaí. Ao participar de oficinas do 

Coletivo Arte Coca-Cola, que uniram essa técnica ao reaproveitamento de 

latinhas de refrigerante e garrafas PET. 

Tawary 

Manaus, Amazonas 

O Tawary foi criado em 2012 anos na comunidade de Santo Antônio, no Rio 

Negro/AM. As artesãs substituíram a produção de espeto de madeira para 

churrasco pelo artesanato com a fibra da árvore Tauari. O grupo teve oficinas 

de desenvolvimento de produtos pelo Coletivo Artes Coca-Cola e nela 

uniram insumos locais como sementes e fibras com latinhas de refrigerante 

para produzir novas peças. 

Vencedores 

Manaus, Amazonas 

Em 2007, o grupo Vencedores construiu uma casa de artesanato 

compartilhada em que cada artesã tem o seu próprio nicho. Porém, após 

oficinas de criação com a designer Monica Carvalho, passaram a produzir 

todas juntas os colares de cuia, garrafa PET e latinhas de refrigerante. 

Irmãos T 

Parintins, Amazonas 

A família trabalha com artesanato há anos e é uma herança passada de pai 

para filho. Habituados a trabalhar com couro, os Irmãos T se espantaram com 

a variedade de peças que podem ser confeccionadas com o trançado de tiras 

de couro entre fileiras de lacres de latas de refrigerantes. Atualmente usam a 

técnica do trançado também com o Cipó-timbó-açu da Amazônia. 

Dimmy Artesanato 

Parintins, Amazonas 

Dimmy foi criado em 2008 pelo artesão Aldemir Rafael que tem mais de 30 

anos de experiência. Ele é professor da Escola de Artes do Boi Bumbá 

Garantido e envolve seus alunos nas produções das peças de acordo com a 

demanda. Trabalham com madeira reaproveitada, sementes, fibras naturais, 

além de PET e latinhas. A estética marajoara está presente nos grafismos 

feitos à pirógrafo em suas peças. 

Biojóias Muru Muru 

Parintins, Amazonas 

Madeiras reaproveitadas, sementes, fibras, garrafa PET, latinhas de 

refrigerante e tudo mais vira arte nas mãos do artesão Lázaro e dos artesãos 

do Biojoias Muru Muru. O grupo de Parintins, na Amazônia, foi criado em 

2004 e produz peças de impecável acabamento e belíssimo design. 

Kbças Gniais 

Parintins, Amazonas 

Gilberto e Kátia ensinaram toda a família e alguns vizinhos a produzir suas 

miniaturas de bichos amazônicos. Com isso, deram vida ao Kbeças Gniais em 

2010. Com a palha e as cabaças apanhadas no próprio quintal, eles criam 

lembrancinhas e bijoux delicadas. Em 2014 participaram de oficinas pelo 

Coletivo Arte Coca-Cola onde cocriaram com a designer Monica Carvalho 

acessórios feitos com reaproveitamento materiais da floresta e garrafas PET. 
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Arte Candanga  

Brasília, Distrito Federal 

A Associação Arte Candanga surgiu em 2003. São artesãs que trabalham com 

diversas técnicas de costura e patchwork. A confecção de pequenas frutas e 

flores com enchimento é a especialidade, criam cada peça com cuidado e 

delicadeza. Elas também ampliam os horizontes de outras pessoas 

demonstrando o que sabem em workshops em parceria com diversas 

instituições. 

Casa da Mãe 

Nova Lima, Minas Gerais 

O grupo pertence ao ateliê social da ONG Casa de Mãe que acolhe gestantes 

e mães de Nova Lima/MG. As peças do grupo unem aspectos do design 

contemporâneo com artesanato tradicional gerando produtos bonitos e de alto 

valor agregado. No ateliê elas são capacitadas e estimuladas para se tornarem 

independentes e, se desejarem, donas de seus negócios. 

Dedo de Gente 

Curvelo, Minas Gerais 

A Cooperativa Dedo de Gente foi criada em 1996, em Curvelo/MG, reunindo 

fabriquetas de produção artesanal solidária, formadas por jovens da cidade. A 

Cooperativa existe para gerar oportunidades inovadoras de desenvolvimento 

humano e profissional para jovens de Minas Gerais. 

Unicost 

Itaipava, Espírito Santo 
Grupo produtivo de Itaipava, Espírito Santo. 

Moda Bom Será 

Marataízes, Espírito Santo 

Desde 2013, o grupo Bom Será reúne mulheres que bordam, costuram e 

alimentam seus sonhos. Localizado em Itapemirim, elas receberam a designer 

Raissa Coela para oficinas criativas. Nelas surgiu uma linha de bordado e 

patchwork inspirada no abacaxi e em paisagens delicadas e ricas em detalhes. 

Bordados Natividade 

Natividade, Rio de 

Janeiro 

O grupo Bordados N’atividade surgiu motivado pelo curso de bordado 

oferecido pelo Programa de Atendimento à Família de Natividade em 2003. 

As bordadeiras se especializaram em desenhos delicados e ricos em detalhes. 

A técnica de patchwork também é dominada pelas artesãs e utilizada em suas 

produções 

Bordando o Futuro 

Itaperuna, Rio de Janeiro 

As artesãs do Bordando o Futuro se conheceram no ano de 2007 em um curso 

de bordado no Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas no Noroeste 

do Rio de Janeiro. Dois anos depois surgiu a Associação de Bordadeiras de 

Itaperuna - Bordando o Futuro com o objetivo de bordar peças em grande 

quantidade para atender o mercado. Elas ainda utilizam tecidos e resíduos das 

confecções locais como insumo para seus produtos. 

Espera Maré 

São Francisco de 

Itabapoana, Rio de 

Janeiro 

Grupo produtivo de São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro. 

Caminhos de Barro 

Campos dos Goitacazes, 

Rio de Janeiro 

Grupo produtivo de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. 

Associação de Mulheres 

Empreendedoras (AME) 

Campos dos Goitacazes, 

Rio de Janeiro 

A bagaceria AME começou em um curso de empreendedorismo da mulher 

em 2008. Com sede em Campos dos Goytacazes/RJ, as artesãs optaram por 

usar o bagaço da cana-de-açúcar como único insumo de suas peças, fazendo 

um resgate de suas histórias de família e da história local que cresceu através 

da produção canavieira. Elas modelam peças de decoração, utilitários, 

bijuterias, brindes e souvenir. 
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Arte Nossa 

Quissamã, Rio de Janeiro 
Grupo produtivo de Quissamã, Rio de Janeiro. 

AMACAPE 

Macaé, Rio de Janeiro 
Grupo produtivo de Macaé, Rio de Janeiro. 

Projeto Mulher 

Reciclando 

Macaé, Rio de Janeiro 

Grupo produtivo de Macaé, Rio de Janeiro. 

CARMA 

Macaé, Rio de Janeiro 
Grupo produtivo de Macaé, Rio de Janeiro. 

Oficina das Ervas 

Nova Friburgo, Rio de 

Janeiro 

O Oficina das Ervas é o sustento dos onze artesãos do grupo que vivem em 

seu paraíso particular. Eles valorizam cada pedaço de fibra que passa por suas 

mãos, pois deles vem a possibilidade de continuar em seu escritório a céu 

aberto. Em dez teares manuais eles produzem peças de decoração e moda 

com a taboa retirada dos rios próximos e com fios que compram em Friburgo 

Juju Crochê 

Nova Friburgo, Rio de 

Janeiro 

Grupo produtivo de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. 

Costurando o Amanhã 

Teresópolis, Rio de 

Janeiro 

Grupo produtivo de Teresópolis, Rio de Janeiro. 

Mulheres da Reserva 

Botânica 

Gaviões, Rio de Janeiro 

O grupo Mulheres da Reserva Botânica nasceu em 2009 com a proposta de 

reaproveitar resíduos agrícolas. Através de suas habilidades e conhecimentos 

genuinamente rurais, fabricam produtos ecológicos e socialmente corretos. 

Através de uma pesquisa da Kaapora Design em parceria com a Reserva 

Botânica das Águas Claras foi criado o VegPlac, lâmina fibrosa de palmito de 

pupunha, principal matéria prima dos produtos do grupo. 

Ecopolo 

Rio Bonito, Rio de 

Janeiro 

O Ecopolo nasceu como um projeto da Associação Pró-Cidadania Vida e 

Desenvolvimento em 2000. Tendo como cenário a exuberante Serra do 

Sambê em Rio Bonito – RJ, as artesãs tecem fios e fibras naturais, sintéticas e 

recicláveis, através de técnicas tradicionais de tecelagem manual. Seus 

produtos se destacam pela criatividade e combinação das texturas de fibras 

somadas ao colorido dos tecidos e fios. 

Florart 

Rio das Flores, Rio de 

Janeiro 

Grupo produtivo de Rio das Flores, Rio de Janeiro. 

Batizado de Bonecas 

Búzios, Rio de Janeiro 
Grupo produtivo de Búzios, Rio de Janeiro.  

Maria das Candongas 

Maricá, Rio de Janeiro 
Grupo produtivo de Maricá, Rio de Janeiro. 

Fiz de Contas 

Barra do Piraí, Rio de 

Janeiro 

O grupo Fiz de Contas existe desde 2006 e tem a especialidade de criar 

bijuterias e outros produtos artesanais feitos com reaproveitamento. As 

artesãs privilegiam a inclusão de recursos materiais a serem descartados, 

valorizam os saberes e técnicas de cada elemento do grupo. Buscam 

desenvolver novos conhecimentos e técnicas que os diferentes materiais 

inspiram. Em parceria com o grupo Bordando o Vale do Café criou uma linha 
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com bordado nas peças. 

Bordando o Vale 

Barra do Piraí, Rio de 

Janeiro 

Grupo produtivo de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. 

Mulheres que Acontecem 

São Gonçado, Rio de 

Janeiro 

O grupo Mulheres que Acontecem nasceu em projeto social em Alcântara, 

São Gonçalo/RJ, em 2010 com o envolvimento artesãs engajadas nos 

acontecimentos da região. Através da costura e bordados minuciosos elas 

transformam realidades. 

Mulheres Arteiras 

Niterói, Rio de Janeiro 

O grupo Mulheres Arteiras é fruto de um projeto da Secretaria Municipal de 

Assistência Social da Prefeitura de Niterói e existe desde 2007. Trabalham 

em cooperativa, gerando recursos igualmente para todos os envolvidos na 

produção. Suas peças são feitas com materiais reaproveitados, especialmente 

banners publicitários que levam em torno de 500 anos para se decompor. 

Busson Eco Arte  

São Gonçado, Rio de 

Janeiro 

O grupo Busson Eco Arte nasceu em 2011 através da união de artesãos 

moradores de São Gonçalo para confeccionar bolsas em tecido. Anualmente 

eles vêm aperfeiçoando seus produtos e desenvolvendo peças cada vez mais 

elaboradas e únicas. 

Mãos Brasil 

São Gonçado, Rio de 

Janeiro 

O Mãos Brasil é a união de familiares e amigos, moradores de São Gonçalo, 

que desde 2005 promovem a transformação de materiais descartados em 

matéria-prima de peças fantásticas. Eles trabalham com quase qualquer 

material, mas aproveitamento de jornal e produção de esculturas de origami e 

kirigami são suas especialidades. 

Valentinas 

São Gonçado, Rio de 

Janeiro 

Em 2005, irmãs e sobrinhas se uniram para formar as Valentinas. Usando 

tecidos de reaproveitamento elas costuram peças delicadas e bem acabadas, 

principalmente ao utilizar com excelência a técnica do patchwork. 

Arte em Família  

São Gonçado, Rio de 

Janeiro 

O grupo Arte em Família começou em 2011 ao unir os talentos de duas 

irmãs, que hoje lideram o grupo, e demais membros da família. Sua expertise 

é projetar e montar peças de decoração com reaproveitamento de jornais e 

desenvolver almofadas e jogos de cama com a técnica Tie-Dye, dando vida a 

tecidos brancos através de uma explosão de cores. 

Transformarte 

Flamengo, Rio de Janeiro 

O TransformArte foi criado por três amigas em 2007. Elas acreditam que a 

arte manual é uma forma de preservar a saúde mental. Elas se encontram para 

trabalhar e produzir minuciosas peças de cerâmica plástica. A produção é 

feita com muita delicadeza, onde as artesãs enrolam cada cor de cerâmica 

plástica, unem e moldam as peças. O resultado final é incrível! 

Janela Carioca 

Botafogo, Rio de Janeiro 

Três costureiras de mãos cheias se reuniram em 2013 e deram vida ao Janela 

Carioca. Além da costura elas colocaram em prática o sonho de usar a 

serigrafia e a pintura para estampar paisagens à mão livre, como favelas, 

casinha e natureza em seus produtos. 

Toque de Mão 

Santa Teresa, Rio de 

Janeiro 

18 mães, 36 mãos e 1 sonho: levar a arte da comunidades ao redor de Santa 

Teresa para colorir as vidas das pessoas. Desde 2005, as mulheres do Toque 

de Mão fazem arte reaproveitando retalhos de tecido e banners de 

propagandas, que levam em torno de 500 anos para se decompor. 
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Reciclarte 

Rio Comprido, Rio de 

Janeiro 

Grupo produtivo de Rio Comprido, Rio de Janeiro. 

Associação Ressurgir 

Praça da Bandeira, Rio de 

Janeiro 

A Instituição foi criada em 1995 no bairro do Rio Comprido e produz com as 

mães das comunidades peças de design feitas à mão. Bordado, crochê, pintura 

em madeira e tecido, costura e patchwork são técnicas que elas dominam. O 

tema principal do seu artesanato é o Rio de Janeiro, retratado em seus 

produtos através do patchwork de tecidos de reaproveitamento. 

Shalom 

Sampaio, Rio de Janeiro 

O Shalom foi fundado por moradores do bairro Sampaio, no Rio de Janeiro. 

Reúne 3 artesãos liderados pela Eliane, costureira que aprendeu a técnica 

sozinha. Entraram para a Rede Asta em 2015, onde melhoraram a qualidade 

das suas peças e começaram a fazer novos produtos com novas técnicas. 

Recicaco 

Vila Isabel, Rio de 

Janeiro 

O Recicaco nasceu em 2010 com a união das artesãs Conceição e Ciça à 

dupla de moradores do morro dos Macacos, Rubens e Dalva. Eles se 

encontraram na Rio+20 e o interesse pela sustentabilidade aliado ao amor à 

costura os uniu. Eles trabalham transformando malotes bancários e tecidos 

reaproveitados em diversos produtos. 

Fios Coloridos 

Lins de Vasconcelos, Rio 

de Janeiro 

O Fios Coloridos nasceu no Projeto Limpar na comunidade do Morro dos 

Macacos. A população levava material reciclável e recebia em troca 

alimentos não perecíveis. O grupo surgiu em uma das cooperativas de 

reciclagem onde os insumos recolhidos eram vendidos. Com auxílio da Asta, 

se especializaram na confecção de brinquedos. Suas peças unem garrafas PET 

com barbantes coloridos, técnica desenvolvida em oficinas criativas com a 

designer Mana Bernardes. 

Divas da Criação 

Ramos, Rio de Janeiro 

Em 2010 o grupo surgiu com o nome Meninas Prendadas, no ano de 2015 foi 

rebatizado e passou a se chamar Divas da Criação. As empoderadas artesãs 

do bairro de Ramos no Rio de Janeiro são hábeis costureiras que criam 

produtos alegres produtos de decoração e brinquedos. 

Fuxicarte 

Jardim America, Rio de 

Janeiro 

O Fuxicarte nasceu através de um curso oferecido pelo CIEDS em 2003. O 

grupo carioca é fruto da insistência da Ana Lúcia, sua fundadora. Por nunca 

desistir e nem deixar de acreditar em seus sonhos, ela batalhou, inseriu o 

grupo na Rede Asta, criou a Almofada Fuxicão que abriu novos caminhos 

para os tradicionais fuxicos do grupo. 

Bicho Carpinteiro 

São João de Mereti, Rio 

de Janeiro 

O Bicho Carpinteiro é um grupo familiar, de pai, esposa e filhas, criado em 

2009. Eles usam como insumo principal caixotes de feira/pallets para a 

confecção de móveis decorativos sustentáveis e rústicos. 

Arte da Graça 

São João de Mereti, Rio 

de Janeiro 

Grupo produtivo de São João do Mereti, Rio de Janeiro. 

Arte Fênix 

Cidade de Deus, Rio de 

Janeiro 

O grupo Arte Fênix é fruto do desejo de cinco mulheres da Cidade de Deus 

de conquistar autonomia fazendo algo que ama e lhes faz bem: costurar. O 

nome Fênix representa a expectativa e a esperança de novos e bons tempos. 

Desde que começaram em 2014, elas produzem peças reaproveitando malotes 

bancários e usam a técnica patchwork na criação. 



117 

 

Criando Arte 

Cidade de Deus, Rio de 

Janeiro 

O grupo Criando Arte foi criado em 2006 por artesãs da Cidade de Deus no 

Rio de Janeiro. Elas utilizam técnicas de PET trançado para confeccionar 

produtos diferenciados. O grupo desenvolveu ainda mais seu talento nas 

oficinas de criação com a designer Mana Bernardes, criando uma linha de 

bijuterias de PET que é um sucesso. 

Nós do Ponto Chic 

Nova Iguaçu, Rio de 

Janeiro 

Em Nova Iguaçu/RJ no ano de 1995, nasceu o grupo Nós do Ponto Chic 

através de uma parceria com o comitê Elos da Cidadania dos funcionários do 

Banco do Brasil e amigos. Os moradores do bairro Ponto Chic aprenderam a 

usar malotes bancários como matéria-prima para suas produções. O designer 

Cocco Barçante cocriou com elas suas principais peças usando o insumo. 

As Belas Artesãs 

Nova Iguaçu, Rio de 

Janeiro 

Grupo produtivo de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.  

Cestaria Botânica 

Queimados, Rio de 

Janeiro 

A Cestaria Botâ7nica começou em 2002 por iniciativa de Dona Geralda, líder 

do grupo. Ela adoeceu e assistindo TV nesse período aprendeu a fazer cestas 

de jornal. Um grupo de americanos se interessou pelo trabalho das artesãs e 

proporcionou um curso no Jardim Botânico, onde aprenderam a técnica com 

a piaçava. Em 2010, entraram no Ponto de Cultura e conseguiram adquirir 

maquinário e ter mais autonomia. 

Pipa Carioca 

Recreio dos Bandeirantes, 

Rio de Janeiro 

Dona Lili, uma senhora marroquina de 77 anos com uma longa história de 

vida, veio para o Brasil em 2004. Moradora da comunidade do Terreirão 

juntou-se com filha e neta para criar o Pipa Carioca em 2013. Seus produtos 

são marcados pela delicadeza da sua costura e acabamento impecável. 

Costura Unida 

Nova Iguaçu, Rio de 

Janeiro 

O Costura Unida surgiu em 1996, quando a artesã Eunice se reuniu com as 

costureiras da sua vizinhança em Seropédica. Ela, que é mãe de 28 filhos do 

coração, teve casa, creche e cooperativas reformadas no Caldeirão do Hulk – 

TV Globo em 2011. No ano seguinte, o grupo ingressou na Rede Asta e ano 

passado recebeu capacitação com a designer Mana Bernardes. 

Ateliê KeniArts 

Santa Cruz, Rio de 

Janeiro 

Grupo produtivo de Santa Cruz, Rio de Janeiro. 

Charlotte 

São Bernardo do Campo, 

São Paulo 

O grupo Charlotte nasceu em 2009 através da união de mulheres que tinham 

o contato com a costura desde cedo em suas famílias. Elas desejavam 

trabalhar com confecções em geral, mas oportunidades sugiram e tornaram-se 

especialistas em costura de banner e na produção de brindes corporativos. 

Tecoste 

São Bernardo do Campo, 

São Paulo 

O Tecoste nasceu em 2009 através das oficinas de costura do Projeto 

Costurando o Futuro da Fundação Volkswgen. Os produtos criados pelo 

grupo são exclusivos e usam como matéria-prima principal tecido 

reaproveitado das montadoras, como os de bancos de carros e cintos de 

segurança de teste que são inutilizados após as provas e uniformes que seriam 

descartados. 

Hasya 

Diadema, São Paulo 
Grupo produtivo de Diadema, São Paulo. 

Criar & Criar 

São Paulo, São Paulo 

O Criar & Criar é fruto da ONG Mensageiros da Esperança, que luta para 

promover o protagonismo juvenil através da educação. Em 2007 o grupo foi 

criado para gerar recursos para a ONG, mas seu desempenho foi tão grande 
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que ele tornou-se independente. Através da parceria com a Asta e o Coletivo 

Coca-cola, aprimoraram suas técnicas de reaproveitamento de PET, criando 

peças sofisticadas e bem acabadas. 

Brasilianas 

Vila Teresinha, São Paulo 

O grupo Brasilianas foi formado por mulheres de Brasilândia em 2000. Elas 

têm como foco a reutilização de banners e uniformes descartados para criar 

peças como bolsas, sacolas e brindes em geral. Todas as artesãs sabem um 

pouco de cada etapa para o desenvolvimento dos produtos, mas se organizam 

para que cada uma desempenhe sua função. 

Zumbi Arte 

Colombo, Paraná 

O Zumbi Arte surgiu na Associação Zumbi dos Palmares e atualmente se 

reúne em Guaraituba, Colombo/PR. Composto por costureiras e artesãs que 

trabalham, empreendem e conseguem superar os desafios com sua arte. Seus 

produtos utilizam tecidos reutilizados de indústrias de uniformes, colchões e 

sofás. Com a designer Satsumi Murakami incluíram madeira e garrafas PET 

como material criativo. 

Africanize 

Curitiba, Paraná 

O Africanize é um grupo de raízes africanas, como o próprio nome indica. As 

artesãs propõem o desenvolvimento de produtos de moda com estética 

afrobrasileira e concepção projetual em ecodesign. Junto com a designer 

Satsumi Murakami criaram uma linha que leva PET ou latinha de refrigerante 

em todos os objetos. 

Quadro 9 – Negócios Produtivos Artesanais – Rede Asta 

Fonte: Adaptado de www.redeasta.com.br 

 


