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Resumo 

 

 

A natureza das relações entre as dimensões econômica e social na vida do Homem é tema 
de muitos campos de estudo, entre eles a Nova Sociologia Econômica. Tomando-a como 
base teórico-conceitual, desenvolveu-se um artigo na forma de ensaio teórico cujo propósito 
é construir um quadro de definições de termos relacionados a iniciativas econômicas de 
indivíduos e organizações cuja razão de ser é combater problemas sociais. Os termos 
escolhidos foram: negócios sociais, empresa social, empreendedorismo social e economia 
plural (social e solidária). O trabalho de pesquisa foi do tipo desk research, no qual se 
levantou conteúdo relevante tanto na literatura acadêmica quanto executiva, reunindo  
material relevante para conceituação dos quatro itens. Na sequencia, os conceitos foram, 
então analisados a luz das noções de imersão, redes, campos e territórios, construtos 
relevantes oriundos da NSE que permitiram entender como as iniciativas econômico-sociais 
emergem de relações entre atores sociais relevantes, legítimos e reconhecidos em seus 
campos de atuação como confiáveis. Desta forma, torna-se possível estabelecer 
empreendimento econômico com vistas a agir sobre uma situação social de risco. A 
conclusão aponta para que o uso da NSE pode conferir instrumental teórico-conceitual rico 
para esforço de conceituação entre termos abundantemente utilizados, mas nem sempre 
adequadamente entendidos. Pretende-se, com este ensaio, uma contribuição ao avanço do 
conhecimento teórico e instrumental no campo das iniciativas econômicas com objetivos ou 
relacionadas a projetos de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental. 
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Introdução 

 

 

Há uma profusão de termos relacionados ao trabalho de indivíduos e organizações cuja 
razão de ser é combater problemas sociais por meio de empreendimentos econômicos. A 
lista é longa: negócios sociais, empresas sociais, economia social, economia solidária, 
empreendedorismo social, para citar apenas alguns. As definições destes termos não 
apenas carecem de contornos mais precisos, mas estão longe de serem unânimes, mesmo 
entre os próprios pesquisadores e profissionais que atuam em cada uma destas iniciativas.  
Em meio a tamanho imbróglio, pode-se identificar um denominador comum: todos estes 
termos referem-se a temas cuja problemática emerge por conta da primazia do econômico 
sobre o social na vida do Homem, ou seja, estão de alguma forma relacionados a tentativas 
de enfrentar as falhas da economia de mercado em prover bem estar social e 
desenvolvimento à população, seja propondo novos modos de regulação, seja propondo 
criação de valor econômico por meio de  organização competente para envolver atores 
sociais, mesmo aqueles desprovidos de condições a priori de participar do processo de 
produção, distribuição e consumo. 

Este artigo é um ensaio teórico que propõe um esforço de conceituação, uma espécie de 
“higiene conceitual” a esta pluralidade de termos que estão sendo abundantemente 
utilizados, tanto na mídia aberta quanto no meio acadêmico. Não se espere um 
esgotamento e finalização do processo de conceituação, mas um mapeamento que 
contribua para aprendizagem e avanço dos estudos nos temas, além da diminuição dos 
equívocos e maus usos. 

O processo de conceituação foi feito por meio de revisão bibliográfica não apenas na 
literatura acadêmica, mas também na mídia aberta, impressa e eletrônica. As autoras 
reuniram um conjunto de referências significativo o suficiente para entender a origem do 
conceito, o uso e aplicação em uma perspectiva histórica, o uso corrente e o papel do 
conceito no campo de estudos no qual ele se institucionalizou. 

Evidentemente, este não é um simples trabalho de buscar sinônimos ou dar definição a 
verbetes, mas sim uma contribuição teórica-conceitual a um campo de estudos difícil de 
nominar, mas que não para de crescer, tanto no Brasil quanto no mundo. O trabalho de 
pesquisa foi realizado tendo a Nova Sociologia Econômica (NSE) como arcabouço teórico 
de base, uma vez que o cerne da questão, como já dito, reside em entender as dinâmicas 
entre social e econômico em cada um dos termos a definir. Trata-se de braço da sociologia 
que faz aberta crítica à noção de Homo economicus e à teoria da escolha racional. Surgiu 
como resposta às teorias da economia clássica e neoclássica, e enfatiza a ideia de que para 
entender o mercado é necessário conhecer a natureza das relações sociais nas quais ele 
está inserido. Nega, portanto, qualquer possibilidade de que os atores sociais só visem 
satisfação por meio de ação utilitária, pautada em interesses individuais. Preconiza que a 
experiência humana, mesmo nas relações de produção mercantis, não está isenta das 
influências da estrutura das relações sociais, do contexto social vigente e dos processos 
históricos que definiram a própria organização da produção. 

Conceitos oriundos da NSE como imersão, redes e campo organizacional deram 
contribuições significativas para o objetivo deste ensaio que é construir um conjunto de 
definições sobre termos relacionados a iniciativas de trabalho por meio de algum tipo de 
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atividade econômica cujo propósito é agir sobre uma situação socioambiental de risco. Para 
fins operacionais, restringimos os trabalhos aos termos abaixo:  

- Negócios sociais 

- Empresa Social 

- Empreendedorismo Social 

- Economia Plural (social e solidária)  

Este ensaio pretende uma contribuição conceitual tanto a estudiosos quanto a profissionais 
atuantes como executivos nestas organizações complexas, cujo desenvolvimento é crucial 
para uma nova ordem social. 

 

 

A Contribuição da Nova Sociologia Econômica 

 

 

Na constituição da Sociologia como um campo particular do conhecimento, procurou-se 
compreender de que maneira as instituições e estruturas sociais conformam a divisão do 
trabalho e a dinâmica dos mercados. E ainda como o contexto social e os processos 
históricos levaram os homens a diversificarem a organização da produção e das trocas, no 
espaço e no tempo. Não por acaso, entre os autores clássicos e fundadores da Sociologia 
Econômica (SE) encontram-se Max Weber, Émile Durkheim, Karl Marx e Georg Simmel. De 
modo correlato, a perspectiva institucional se faz presente já no nascimento da Economia, 
tanto na Escola Clássica Inglesa (Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill) como na 
Escola Histórica Alemã (Wilhelm Roscher, Bruno Hildebrand e Karl Knies), conforme Martes 
et al (2007). A Sociologia Econômica é definida como um conjunto das teorias que buscam 
explicar os fenômenos econômicos a partir de elementos sociológicos e como disciplina 
capaz de pensar sociologicamente os fatos econômicos (LEVÉSQUE, 2009).  

A idéia de uma Nova Sociologia Econômica procura diferenciar-se da antiga Sociologia 
Econômica (aquela dos anos 1920-1970), fundamentada no paradigma parsoniano 
(estrutural-funcionalista), cujos estudos foram fragmentados em “economia e sociedade”, 
deixando para os economistas os objetos centrais da economia, tais como o mercado e a 
moeda. A antiga sociologia econômica tratava exclusivamente do que se passava na origem 
das atividades econômicas (as condições do desenvolvimento) ou nos seus efeitos (as 
conseqüências sociais), confirmando assim a separação entre o econômico e o social. A 
NSE se diferencia igualmente da sociologia marxista ao reverter o determinismo econômico 
da sociedade em favor de uma determinação social da economia (LEVÉSQUE, 2007, p.50). 
Este artigo recorre à discussão da Nova Sociologia Econômica, buscando mostrar que as 
organizações  (empresas, os governos e as ONGs)  não são imunes à sociedade 
(GRANOVETER, 2005; ABRAMOVAY, 2004). Na Figura 1 podem-se visualizar as correntes 
teóricas que integram a Nova Sociologia Econômica. 
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Figura 1: Principais correntes teóricas da Nova Sociologia Econômica. 

 

 
Fonte: Gonçalves-Dias (2009) 

 

Na abordagem sociológica dos mercados, a perspectiva político-cultural, vinculada à Nova 
Sociologia Econômica (NSE), busca estudá-los não como pontos de equilíbrio neutros entre 
atores anônimos e impessoais, conforme ponto de vista neoclássico (ABRAMOVAY, 2009), 
mas como estruturas sociais (GRANOVETTER, 1985). Entretanto, o que vem sendo 
chamado de NSE não se resume ao tratamento sociológico de variáveis econômicas, mas 
engloba a construção de um corpo sistemático de conhecimento, com questões que 
perfazem um debate e posicionam os autores no interior de uma literatura específica. Desse 
modo, a NSE constitui propriamente uma abordagem, ou uma perspectiva de análise, nas 
palavras de Smelser e Swedberg (1994, p. 3), para os quais ela pode ser definida como “a 
aplicação de estruturas de referência, variáveis e modelos explicativos da Sociologia a um 
complexo de atividades relacionadas à produção, distribuição, troca e consumo de bens e 
serviços escassos”. 

Polanyi (2003, originalmente publicado em 1944) coloca que a primazia do econômico, ou 
melhor, do mercado, sobre o social é um imbróglio moderno, fruto da crise do liberalismo 
econômico pujante no século XIX, que produziu um bem-estar sem precedentes até então. 
O mercado auto regulável emergiu e consolidou-se como o mecanismo institucional mais 
importante do mundo. Protegê-lo, aumenta-lo e tentar reduzir toda uma civilização, sua 
substância e ethos a um número rígido de instituições no qual ele ocupava o lugar mais 
importante foi a causa das duas guerras mundiais que abriram o século seguinte. Mesmo 
diante desta ordem econômica conflituosa, o autor romeno não desistiu de insistir que as 
questões econômicas sempre estiveram imersas em relações sociais que as definem, 
regulam e dirigem conforme os valores dos atores sociais envolvidos. 

O conceito de imersão social tal qual proposto por Polanyi é a base para o trabalho de 
Granovetter (1985), sociólogo que também considera que as ações econômicas nas 
relações sociais (poder, sociabilidade, amizade, aprovação, confiança). Argumenta que “as 
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transações econômicas estão imersas na estrutura social. Isso quer dizer que a estrutura 
das relações sociais – e não apenas a maximização de uma transação específica – é o que 
determina decisões econômicas, entre elas, os planos de investimentos, tecnologia de 
produção e até mesmo a escolha dos agentes com os quais serão realizadas as trocas ou 
interações.” (GONÇALVES-DIAS, 2009, p. 89). A NSE procura ir além da tradição utilitarista 
da teoria econômica clássica e neoclássica, na qual os comportamentos dependem dos 
interesses pessoais, e da “economia moral” que insiste em que os comportamentos das 
instituições seguem o interesse comum. Para isso, considera que os comportamentos e as 
instituições no mercado podem ter duas concepções: a agência supersocializada e a 
subsocializada. 

A agência “supersocializada” encontra-se dentro do marco sociológico, já que as pessoas 
são sensíveis as opiniões dos outros, obedecendo diretrizes de um sistema de normas e 
valores na procura pela auto-aprovação, conseguida por meio da aprovação de outros.  
Diretrizes interiorizadas pela socialização ou simplesmente “as pessoas podem se 
comportar de acordo com as normas não por as  terem interiorizado, mas porque temem as 
sanções a que poderiam estar sujeitas se as infringissem.” (MIZRUCHI,2006). Por outra 
parte, a “sub-socializada” define uma tradição utilitarista dos interesses próprios, uma visão 
atomizada do indivíduo.  

A abordagem político-cultural dos mercados traz vários elementos para a compreensão das 
motivações e das escolhas estratégicas feitas pelas organizações (FLIGSTEIN, 2001). Os 
agentes do mercado buscam criar mundos estáveis como forma de diminuir os conflitos e a 
competição, por meio de diversas soluções sociais. Os atores são levados a criar 
hierarquias, acordos, táticas de negociação e de cooperação. Essa abordagem enfatiza a 
interação entre organização e seu ambiente. São criadas novas normas compartilhadas, 
moldando assim o ambiente em que a organização funciona.  

Assim, na NSE a ação econômica possui um significado que não é dado de antemão e sim 
construído na relação entre os atores.  A motivação dos indivíduos e das organizações não 
é tratada de forma unidimensional. As ações humanas, inclusive as econômicas, são 
motivadas tanto por valores quanto por interesses (STEINER, 2006). E o comportamento 
egoísta racional é apenas uma das formas de comportamento, que variam conforme o 
contexto histórico e social. Uma das principais questões para as abordagens sociológicas 
institucionalistas consiste em entender em que condições e quando os atores podem de fato 
criar novas ordens (FLIGSTEIN, 2001b, DiMaggio, Powel, 1991, Oliver, 1991).  

Desta forma, o conceito de campo organizacional é central no quadro de referência da NSE, 
em especial na teoria institucional (FLIGSTEIN, 2001a e b; DIMAGGIO, POWELL, 1991a). 
Campo organizacional é, então, um construto teórico que representa o conjunto de “... 
organizações que, no agregado, constituem uma área reconhecível da vida institucional: 
fornecedores, consumidores, agências reguladoras, e outras organizações que produzam 
bens ou serviços similares” (DiMaggio; Powell,1991a, p. 64). Esta concepção implica no 
entendimento do campo organizacional como a “totalidade de atores relevantes”, definida 
sua relevância pela intensidade de interações (Machado-da-Silva, et al, 2006).  

Neste sentido, o campo organizacional é o “conjunto de organizações que compartilham 
sistemas de significados comuns e que interagem mais frequentemente entre si do que com 
atores de fora do campo, constituindo assim uma área reconhecida da vida institucional” 
(MACHADO-DA-SILVA et al, 2006, p. 162). A dinâmica organizacional deriva de 
movimentos dos atores sociais de maior poder, como também da formação e do rompimento 
das coalisões entre eles (FLIGSTEIN, 2001b).  
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Por isso, para entender o comportamento das organizações, a teoria institucional examina 
as pressões exógenas para a ação corporativa, aquelas que estão fora de sua fronteira e 
resultam do relacionamento com o grupo ampliado de atores que estão no campo 
organizacional. Esta perspectiva amplia o conceito de mercado para além da oferta e da 
demanda. Não é só pelos custos que o ambiente externo afeta a decisão empresarial.  

Dentro da NSE, destaca-se a corrente dos neoinstitucionalistas, em que as ações das 
organizações precisam ser compreendidas a partir das instituições formais, das convenções 
e dos valores. Similar ao conceito de concepção de controle definido por Fligstein (2001a), o 
foco está nas “cognições compartilhadas [que] definem o que tem significado e quais ações 
são possíveis” (DIMAGGIO, POWELL, 1991a, p. 2). A institucionalização é um processo 
socialmente integrado que leva à estabilização de idéias difusas e instáveis para conceitos 
mais estáveis. A partir dela, as maneiras de agir e pensar, bem como as conexões entre 
grupos, políticas e práticas, se estabilizam. Neste contexto, as respostas das empresas, em 
relação a questões de gestão, de estratégia ou de estrutura organizacional, são fortemente 
determinadas pelo ambiente externo em que elas se encontram. 

Aqui aparece outro termo importante: o desenvolvimento territorial, que depende da 
articulação e contribuição através de diversos atores e esferas de poder como: sociedade 
civil, governo e suas instituições, políticas privadas e publicas, desenvolvem um papel para 
a melhora do âmbito local.  Os territórios não são, simplesmente, um conjunto neutro de 
fatores naturais e de dotações humanas capazes de determinar as opções de localização 
das empresas e dos trabalhadores: eles se constituem por laços informais, por modalidades 
não mercantis de interação construídas ao longo do tempo e que moldam certa 
personalidade e, portanto, uma das fontes da própria identidade dos indivíduos e dos grupos 
sociais (Abramovay, Beduschi Filho, 2003, p. 3). Enfatizando o conceito de território, a 
sociologia econômica contemporânea nas idéias de Fligstein, inspiradas em Pierre 
Bourdieu, encara os territórios como campos onde se disputam interesses diversos, através 
dos processos localizados de cooperação é a proposta teórica que emerge da aplicação da 
sociologia econômica de Neil Fligstein aos estudos territoriais. Em cada campo, o objetivo 
central da ação está na tentativa de alcançar cooperação com outros atores (Fligstein, 
2001). 

Os sistemas que dependem da economia dos territórios apóiam-se em grande parte na 
cooperação, na reciprocidade e na confiança, pelo que é preciso tomar providências para 
que nenhuma instituição possa tirar proveito abusivo do seu poder e influencia, sejam elas 
governos ou grandes empresas corruptoras. Desta forma, um indivíduo dentro de um 
território que lhe aporta identidade gera uma gradual reconstrução dos espaços 
comunitários historicamente desarticulados e tem a oportunidade de se inserir no processo 
de reprodução social, permitindo talvez a reconstituição de um ser humano mais integrado a 
partir dos segmentos hoje fragmentados (Dowbor, 2001, p.15).   

Enfim, a abordagem da NSE permite utilizar o conceito de desenvolvimento territorial 
sustentável como referência a espaço geográfico que não é dado, mas construído (Jean, 
2010). Assim, a visão do território coloca ênfase na maneira como uma sociedade utiliza os 
recursos de que dispõe em sua organização produtiva e, portanto, na relação entre sistemas 
sociais e ambientais (Abramovay, 2010). Para pensar nesta perspectiva trata-se de construir 
projetos de desenvolvimento que respondam às necessidades das comunidades locais, às 
suas expectativas e, que ale disso se inscrevam harmoniosamente em suas realidades 
sócio-históricas (Jean, 2010). Por isso, a visão do território não se define por sua escala e 
sim pelo seu modo de organização e pela maneira segundo a qual os atores constitutivos 
dos territórios conseguem coordenar suas ações (Jean, 2010).   
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Enfim, existe um desenvolvimento alternativo, centrado no social, mais do que na produção 
e nos lucros. Os mercados são resultados de configurações de interesses econômicos e 
relações sociais (SWEDBERG, 2003), que se estabelecem de diferentes formas, 
dependendo da estrutura e da posição que cada agente ocupa no campo de forças. Neste 
ensaio, consideram-se que iniciativas econômicas com vistas a alcançar objetivos 
socioambientais positivos devem ser entendidas a medida que os comportamentos e 
instituições estão condicionados pelos relacionamentos sociais nos quais estão imersos. 
Sendo assim, os quatro conceitos tem de ser entendidos tanto no modo como cada um 
endereça e entende o papel da atividade econômica quanto as formas sociais que 
condicionam a produção as trocas e o consumo. 

  

 

Delimitando conceitos  

 

 

Passaremos agora ao trabalho de definição conforme proposto, ou seja, reunimos conteúdo 
referido e mencionado, analisando-os conforme os conceitos da NSE. 

 

Negócios Sociais 

 

A questão dos negócios sociais tem cada vez mais atraído atenção de empreendedores e 
estudiosos com preocupação com as falhas de mercado, que promovem externalidades e 
ineficiências e se refletem nos problemas ambientais, sociais e econômicos 
(BOCSZCZOWISKY, 2009).  

O trabalho de autores como Prahalad e Hart (2005) consolidou a ideia de que os negócios 
poderiam ter papel ativo na redução da pobreza e problemas sociais, apontando o potencial 
de lucro num mercado até então ignorado pelas ofertas convencionais, chamado de “base 
da pirâmide”. Os exemplos neste sentido apontam para experiências nas quais empresas 
descobrem possibilidades de lucro em produtos ou serviços voltados às camadas de baixa 
renda da população. Os negócios na base da pirâmide proliferaram, principalmente em 
países emergentes como o Brasil; alguns setores econômicos como telecomunicações, 
construção civil e turismo desenvolveram estratégias de negócios levando em consideração 
as capacidades de pagamento das classes socioeconômicas mais baixas que se 
beneficiaram com a nova ordem econômica marcada pelo fim da hiperinflação, programas 
de distribuição de renda e aumento do emprego que ocorreu na última década. 

Vê-se que a ideia de negócios para a base da pirâmide esta muito mais relacionada ao 
público alvo ao qual se dirige a iniciativa econômica e não à proposta de promover inovação 
social de fato. Geram-se possibilidades de consumo para as classes socioeconômicas 
desfavorecidas, mas não necessariamente com a intenção de mudar uma situação social de 
risco ou endereçar uma solução para uma situação de risco social. Consideramos, portanto, 
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que negócios para a base da pirâmide estão imersos em processos econômicos utilitaristas, 
sem intenção de modificar a ambiência, campo ou território no qual acontecem. 

Em busca de mais conteúdo para substantivar o conceito de Negócios Sociais, o nome de 
Muhammad Yunnus aparece com destaque, uma vez que veio do economista bengalês, 
ganhador do Premio Nobel da Paz em 2006, a criação e implantação do Grameen Bank, e a 
difusão da importância de práticas de microcrédito diante do cenário mundial de exclusão e 
pobreza. Reconhece-se na obra de Yunus duas idéias relevantes para o conceito de 
Negócios Sociais. Primeiramente, o conceito de negócios sociais está intimamente ligado à 
intencionalidade dos atores sociais de levar a acabo sua ideia de negócio com vistas a agir 
sobre a resolução das mazelas sociais, mais do que à oportunidade de lucratividade que o 
empreendimento econômico possa gerar.  Em segundo lugar, Yunus (2007), afirma que os 
negócios sociais possuem o objetivo de impactar a sociedade e o meio ambiente de forma 
positiva e podem ser criados pela própria população marginalizada para o seu 
desenvolvimento econômico, empoderando as classes econômicas mais baixas. São 
negócios que admitem que os pobres podem ser atores do próprio desenvolvimento e 
empreendedores em suas comunidades. 

O microcrédito se materializa em práticas de concessão de recursos financeiros não a 
microempresários, mas sim a pessoas pobres e sem condições de postular formas de 
crédito no sistema financeiro regular. Concedem-se pequenas quantias com base em 
confiança e recomendação das pessoas que convivem com o cidadão candidato ao crédito. 
Os negócios sociais são aqui entendidos como iniciativas econômicas levadas a cabo por 
pessoas desprovidas de posição social suficiente para acessar a rede formal de crédito e 
que só podem acessar esta rede alternativa se forem reconhecidos por seus vizinhos, 
amigos, convivas como confiáveis. Há, portanto, uma dimensão de imersão social em uma 
rede que vive em um território evidente, uma vez que o negócio só se realiza vencidas duas 
etapas: 

- Apresentar ao banco um projeto de negócio que inclua atores do mesmo território, 
gerando riqueza localmente, não apenas para os empreendedores; 

- Comprovar ser reconhecido na rede social nuclear como alguém legitimo para 
assumir e honrar uma operação de crédito.  

De acordo com Comini (2011), os negócios sociais possibilitam atender o segmento de 
baixa renda e os marginalizados, com o objetivo principal de melhorar suas condições de 
vida, esta melhoria pode ser caracterizada como o acesso a quaisquer benefícios até então 
indisponíveis para esta população, esta proposição engloba empresas que atuam em áreas 
como a saúde, educação e moradia.  

Dentro do escopo de trabalho de definição, parece-nos importante esclarecer um outro 
ponto que induz a erros. Não se pode confundir negócios sociais conforme as definições de 
Yunus com o esforço de algumas organizações não-lucrativas em gerar renda via alguma 
atividade de produção e comercialização de bens e serviços. Dentro da proposta de Yunus, 
não configura um negócio social a venda de artesanato por parte de uma associação que 
trabalha com meninas vítimas de abuso sexual, na qual o trabalho artístico é parte do 
processo de recuperação e socialização. 
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Empresas Sociais 

 

O conceito de empresa social foi desenvolvido pela European Network on Social Enterprise 
(EMES) e apresentado por (Defourny, 2001). No Brasil, não existem como tal em termos de 
definição de status legal, mas há, evidentemente, modos organizacionais bastante próximos, 
como é o caso das associações geradoras de renda. Elas não existem particularmente com 
o fim de reivindicação (advocacy organizations), ou para captar e redistribuir recursos, como 
as grant makers, mas sim para produzir serviços em bases contínuas, com gestão 
independente do Estado e de agente privado ou mantenedor externo. Contam com um 
corpo de colaboradores voluntários e remunerados, para que haja continuidade do trabalho. 
Há uma clara dimensão de produção com responsabilidade social e para benefício de uma 
comunidade ou grupo específico, tal como as cooperativas da economia social. Por isso, 
não raro os colaboradores são, também, membros do grupo a quem se destina o produto ou 
serviço. Os estudos de casos reunidos por Borzaga & Defourny (2001) englobam empresas 
de bens e serviços que empregam e servem pessoas com deficiência física, idosos, grupos 
de risco, entre outros, desenvolvendo tecnologia tanto na produção ou operação, quanto no 
bem ou serviço em si.  

As empresas sociais surgiram como propostas de empreendimentos no cenário de crises e 
desemprego que abateu a Europa a partir de 1970.  Comparadas com outras organizações 
sem fins lucrativos, elas se mostram mais dispostas correr risco econômico, segundo Laville 
e Nyssens (2001). Defourny (2001) coloca que empresas sociais não são um simples 
desenvolvimento da economia social e devem ser vistas como uma nova forma de 
empreendedorismo que pode ser caracterizado pelos seguintes pontos: 

Novos produtos ou serviços: considera-se que são empreendimentos assim que criam e 
disseminam inovações como, por exemplo, produtos e serviços  adaptados às condições de 
trabalho para portadores de deficiência; 

Novos métodos de organização e de produção: a semelhança dos outros tipos de 
organizações do terceiro setor que já apresentamos aqui, essas também são organizações 
cuja governança envolve multistakeholders; 

Novos fatores de produção: usam recursos monetários e não monetários e contam com uma 
pequena parcela de trabalho voluntário; 

Novas relações com o mercado: as empresas sociais também são levadas a processos de 
isomorfismo organizacional. Muitas delas passam, inclusive, a competir com empresas de 
negócios. Representam iniciativas de desenvolvimento social que podem vir a tornar-se 
agentes econômicos significativos na dinâmica competitiva de uma determinada indústria; 

Novos status jurídicos: O caráter empreendedor dessas iniciativas acabou influenciando a 
criação de novas formas legais para encorajar comportamento empreendedor e ao mesmo 
tempo facilitar a dinâmica comercial.  

 

Empreendedorismo Social 
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Na década de 90 consolidou-se o conceito de empreendedorismo social, que está bastante 
ligado ao surgimento dos negócios sociais. Boszczowski (2009) apresenta uma revisão da 
literatura acerca do tema e a agrupa em três grandes linhas. A primeira linha refere-se aos 
meios por meio dos quais as iniciativas sem fins lucrativos utilizam estratégias ou princípios 
para criar valor social. Um segundo grupo, aborda a prática de ações comerciais e de 
negócios de forma socialmente responsável e seu engajamento em parcerias setoriais. E 
por fim, um grupo que entende o empreendedorismo social, como uma forma de atenuar 
problemas sociais e catalisar a transformação da sociedade e que é o mais próximo da 
dupla função, econômica e social, sustentada pelos negócios sociais.  

Empreendedores sociais são, então, empreendedores com uma missão social, sendo esta 
explícita e central, que afeta profundamente a forma como percebem e avaliam as 
oportunidades. Para estes empreendedores, a riqueza e o lucro é apenas um meio para um 
fim que é medido pela capacidade de impactar a sociedade e o meio ambiente 
positivamente através da captação de recursos. (DEES, 1998) 

O foco do empreendedor social é na sustentabilidade desse impacto positivo, e ele 
desempenha o papel de agente de mudança por meio da adoção de uma missão de criação 
e manutenção de valor social, e não apenas valor privado, do reconhecimento e busca de 
novas oportunidades para servir essa missão, do engajamento em um processo de contínua 
inovação, adaptação e aprendizagem, e de um elevado senso de responsabilidade perante 
os stakeholders e pelos resultados gerados (DEES, 1998). 

O empreendedorismo social é coletivo, produz bens e serviços à comunidade, tem o foco na 
busca de soluções para os problemas sociais, sua medida de desempenho é o impacto 
social e visa a respeitar pessoas da situação de risco social (OLIVEIRA, 2004).  

Portanto, para o empreendedor é de extrema necessidade saber reconhecer uma 
oportunidade, e ser um agente inovador, catalisando o progresso econômico. 
(GONÇALVES, 2004). Desta forma, mercados pouco explorados devem ser estudados pelo 
empreendedor social, especialmente o mercado da base da pirâmide que tem sido 
crescentemente discutido por  autores como Prahalad e Hart (2005) e Yunus (2007). 

O empreendedorismo social tem então sido fortemente relacionado à ideia de negócios 
sociais, pois se entende que o empreendedor social é o indivíduo que constrói negócios 
sociais. Esta ideia é bastante difundida por organizações de difusão do empreendedorismo 
social, que costumam citar o trabalho de Mohammed Yunnus como base de suas ideias e 
propostas de benfeitoria social.  

 

Economia Plural (social e solidária) 

 

Este tópico é o que apresenta maior fartura de material, posto que já se consolidou como 
um campo de pesquisa, trabalho e ação. Foge aos propósitos deste ensaio realizar uma 
revisão exaustiva, ainda mais com tantas obras autores, centros de pesquisa, organizações 
e iniciativas já institucionalizados no Brasil e no exterior. Desta forma, reduzimos esta parte 
ao mínimo para evitar as confusões com os outros termos e tomamos o cuidado de citar 
apenas autores de destaque em cujas obras encontrar-se-a material bem mais rico e 
profundo para uma compreensão mais avançada deste tipo organizacional, ou melhor, deste 
modo de produção alternativo à economia de mercado. 
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Na produção intelectual sobre economia social encontramos alusões específicas e 
conceitualmente bem desenvolvidas sobre a importância do estabelecimento de estruturas 
organizacional e de governança compatíveis com o ideal de solidariedade e cooperação que 
é a razão de existir, ou missão, dessas organizações (MALO e VEZINA, 2003; MALO 2000 e 
2001; SAIDEL, 1998; VIENNEY, 1994). Rodrigues (2008), destaca que as definições de 
quais são as organizações que podem ou não ser consideradas pertencentes a este modo 
de produção depende do marco legal de cada pais e condiciona, entre outras coisas,  
estrutura organizacional e o modo de governança. Na França, por exemplo, a estrutura 
organizacional é um fator particularmente importante para uma cooperativa, que é o tipo 
organizacional típico da economia social, pois define não apenas os cargos, os tipos de 
vínculos que os membros terão com a cooperativa ou associação e suas respectivas 
responsabilidades, mas também "garante" entrosamento entre os aspectos econômicos e 
sociais de cada organização (VIENNEY, 1994), sendo, portanto, o fator organizacional que 
melhor materializa que o econômico esta imerso no social. A estrutura organizacional de 
uma cooperativa é o ente que assegura a governança pautada em solidariedade e 
democracia representativa, pois define o funcionamento e as responsabilidades da 
assembleia geral, dos conselhos de administração e fiscal e da diretoria e demais gestores. 
Ao estabelecer cargos, responsabilidades e funcionamento a estrutura organizacional 
também favorece relações de solidariedade e participação, como quer o ideal cooperativista.  

No Brasil, por sua vez, a cooperativa é um tipo organizacional que esta dentro da economia 
solidária, e não da social. O termo "economia solidária" foi forjado na França pelo trabalho 
de Bernard Eme e Jean-Louis Laville (1994). Ao empregar esse termo, os autores visavam 
dar conta da emergência e do desenvolvimento de um fenômeno de proliferação de 
iniciativas e práticas socioeconômicas diversas, chamadas na Europa, de iniciativas locais. 
Na maioria dos casos, essas iniciativas assumem a forma associativa e buscam responder a 
certas problemáticas locais específicas. Assim, a expressão "economia solidária" vem, em 
um primeiro momento, indicar, de um lado, a associação de duas noções historicamente 
dissociadas, isto é, iniciativa e solidariedade; e, de outro lado, sugerir com essas 
experiências a inscrição da solidariedade no centro da elaboração coletiva de atividades 
econômicas. Eme e Laville trabalharam com um referencial teórico inspirado em Polanyi 
para compor um quadro de referências sobre este fenômeno (EME e LAVILLE, 1994). 

Laville (1994, p. 34) explica que a separação entre economia social e solidária ocorreu na 
transição entre os séculos XIX e XX. A separação ocorreu em função da maior proximidade 
entre organizações capitalistas e da economia social, conforme localizamos na terceira fase 
do histórico da economia social, apresentado anteriormente. Na origem, a economia social 
agrupava atores e atividades que funcionavam segundo regras distintas daquelas que 
regem organizações comerciais e o capitalismo como um todo. No entanto, tais regras 
distintas passaram a referir-se apenas à estruturação interna e não mais ao engajamento e 
atuação por mudanças institucionais no modo de produção econômico, questão que passou 
a ser identificada com a economia solidária.   

No Brasil a discussão sobre economia solidária tornou-se mais presente a partir do 
fechamento de empresas e a demissão em massa de trabalhadores durante os anos de 
1980-90. As expressões da economia solidária multiplicaram-se rapidamente, em diversas 
formas: coletivos de geração de renda, cantinas populares, cooperativas de produção e 
comercialização, empresas de trabalhadores, rede e clubes de troca, sistema de comércio 
justo e finanças, grupos de produção ecológica, comunidades produtivas autócnes, 
associações de mulheres, serviços de proximidade, entre outros (LAVILLE, GAIGER, 2009).  
Alguns autores denominam esses setores sócio-econômicos de economia informal, social, 
popular ou até mesmo de terceiro setor Um autor representativo deste movimento, Singer 
(2002, 2003), apresenta o fenômeno da Economia Solidária como um modo de produção 
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alternativo ao capitalismo. Na acepção de Singer, trata-se de opor ao modo de produção 
capitalista, centrado na competição econômica, um “outro modo de produção” que se realiza 
por relações sociais solidárias. Segundo Singer (2002) a questão crucial da economia 
solidária está em levar aos trabalhadores a ideia de se unirem em empresas em que todos 
são donos por igual, cada um com direito a um voto, empenhados solidariamente em 
transformar um patrimônio coletivo em um empreendimento sustentável. Iniciativas como a 
ANTEAG e a UNISOL notabilizaram-se como sendo empreendimentos solidários geridos por 
trabalhadores. De fato, economia social e solidária nos parecem termos bem próximos, com 
maior destaque para a questão empresarial dada pela economia social. A economia 
solidária é tratada em um referencial teórico mais afeito às idéias de ideólogos como Marcel 
Mauss e as propostas de novos tipos de solidariedade (FRANÇA FILHO, 2003). 

Laville (2009) amplia a definição para economia plural como uma abordagem da economia 
real que parte do pressuposto de que as relações entre os produtores e a sociedade são 
regidas por princípios econômicos que previlegiam o coletivo e assumem formas 
institucionais igualmente diversas. Esses princípios plurais (LAVILLE, 2009) estão presentes 
nas práticas associativistas, empresas sociais e iniciativas da sociedade civil, dentro do 
campo da economia atual, mesmo sem permissão. Ainda que dependentes de marcos 
regulatórios distintos, as organizações da economia plural (social e solidária) nascem de 
iniciativas que privilegiam a solidariedade ao vez da iniciativa individual, o que só pode 
ocorrer em um contexto social no qual ela se materializa no encontro de atores sociais com 
valores e modos de vida compartilhados. Estar mais ou menos próximas de organizações 
com fim de lucro também depende do marco legal que as rege, oriundo da capacidade dos 
atores sociais envolvidos em legitimar via leis interesses mais próximos aos ideias de 
cooperação ou ao empreendedorismo individual. 

 

 

Consideraçoes finais: compreendendo a temática à luz da Nova Sociologia Economica  

 

 

Em contraposição aos modelos econômicos que definem o comportamento das 
organizaçoes como a intersecção entre as forças de mercado e suas características 
operacionais, os modelos sociológicos enfatizam que as decisões são formatadas por forças 
institucionais em diversas arenas sociais: dentro da própria organizaçao, nas redes de 
relacionamento e no campo organizacional. A premissa é de que as organizações são 
complexas operando em ambientes também complexos e em constante transformação. O 
mercado e as competências internas resultam de processos institucionais e explicam 
apenas em parte como e por que as organizações agem (FLIGSTEIN, 2001a 2001b; 
DIMAGGIO; POWELL, 1991; SCOTT, 2001).  

Neste sendido concordamos com Levesque (2007, p. 57) quando diz que  a economia é 
social pelos seus inputs, sejam estes subvenções, bens coletivos e públicos, sistema social 
de inovação, engajamento de empregados para além do contrato de trabalho ou, ainda, 
coletividades locais que aportem capital social, dotações institucionais e dotações culturais. 
Ela o é também por outputs, que não são apenas bens e serviços produzidos, mas também 
exterioridades, tais como empregos, desenvolvimento de coletividades, relação com a 
natureza, qualidade de vida, entre outros.   
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A NSE retrata o mercado tanto como uma forma institucional, organizacional e como 
construção social, reforçando o caráter da dimensão social da economia (LEVÉSQUE, 
2007). Isto suscita questões relativamente novas não somente sobre as relações entre a 
economia e o político, mas sim sobre as relações sociais dentro do mercado (LEVÉSQUE, 
2009). Tais condicionantes, manifestam, principalmente, a persistência de sistemas de vida 
que não seccionam as relações sociais e não se moldam segundo princípios utilitaristas 
(LAVILLE, GAIGER, 2009). 

A NSE mostra bem explicitamente que a economia, tal como é concebida pelos economistas 
neoclássicos é uma economia mutilada, que torna mais problemática as políticas ao priorizar 
apenas a redistribuição feita pelo Estado e a ajuda internacional para restabelecer o 
equilíbrio, a fortiori para pensar  desenvolvimento imerso em um território   (LEVESQUE, 
2007, p.58). A NSE põe em questão uma visão igualmente mutilada da dimensão política, 
que se prende à política institucionalizada para lidar como o engajamento cidadão e as 
iniciativas socioeconômicas da sociedade civil, o que amplia ainda mais o raio de ação de 
um neoliberalismo centrado na autoregulação mercantil.” (LEVESQUE, 2007, p.58). 
Paradoxalmente, “no momento em que o capitalismo conquistador parece se impor no 
campo econômico, a necessidade de intervenções sociais das quais ele pretende prescindir 
ganha uma amplitude jamais vista” (Draperi, 2000, p. 7). Tudo se passa como se “o 
neoliberalismo sem querer tivesse contribuído para a reabilitação da sociedade civil, sem 
eliminar no entanto a necessidade de instâncias governamentais de regulação’ 
(LEVESQUE, 2007, p.50). 

Ademais, a NSE responde a uma dupla demanda: uma crítica ao neloliberalismo e uma 
busca por alternativas concretas. A Sociologia Econômica revela, outrossim, que as formas 
de coordenação são múltiplas, incluindo não somente o mercado (mão invisível) e a 
hierárquica (mão invisível dos administradores), mas também o Estado, as associações, as 
redes, as comunidades. A importância da complexidade e da diversidade da configuração 
“Estado, mercado, sociedades civil mostra bem a “diversidade dos capitalismos” e dos 
“modelos nacionais de desenvolvimento” (LEVESQUE, 2009).  O quadro 1 sumariza a 
definicao dos termos-chave selecionados e as categorias de análise da NSE que podem 
suportar pesquisas futuras. 
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Quadro 1 – Definiçao de termos-chave, Categorias de análise da NSE e autores-chave. 
Termo-chave Definição Autores-chave Categorias de análise  da NSE e 

autores de referencia 

Negócios 
Sociais  
 

- Iniciativa empreendedora voltada para a resolução das mazelas sociais mais do que 
à oportunidade de obter lucro 

Yunnus (2002, 
2007, 2010) 

 
- Campos organizacionais 
(Bourdieu, 2005; Di Maggio, 
Powel, 1991) 
- Estrutura social, governança 
(Granoveter, 1985) 
- Redes sociais (Granoveter, 
1985) 
- Imersão social (Granoveter, 
1985) 
Sweberg, 2003) 
- Legitimidade (Flingstein,2001) 
- Confiança (Flingstein,2001) 
- Habilidade Social 
(Flingstein,2001) 
- Formas de coordenação ,  
institucionalização (Di Maggio, 
Powell,1991) 
- Respostas Estratégicas (Oliver, 
1991) 
- Estrutura político-cultural 
(Flingstein, 2001)  
- Território (Abramovay, 2010;  
Jean, 2010) 

- Criados pela própria população marginalizada para o seu desenvolvimento 
econômico, empoderando as classes econômicas mais baixas.  
- População carente  pode formar os atores do próprio desenvolvimento e 
empreendedores em suas comunidades. 

Kotker (2011) 
Yunnus (2007) 

Negócios na 
base da 
pirâmide* 

- Geração de riqueza nos níveis mais baixos da pirâmide sócio-econômica  e não 
somente a extração da riqueza da camada mais rica da população 

Prahalad e Hart 
(2005) 

Empresa  
Social 

- Nova forma de empreendedorismo cuja orientação é oferecer um grupo de serviços 
para uma comunidade ou grupo 
- Usam trabalho voluntário e profissional que podem ser também os clientes da 
empresa. 
- Requer status jurídico próprio (não regulado no Brasil). 
 

Defourny (2001) 
Laville e Nyssens 
(2001) 
Depuydt, Malice e 
Marechal (1994) 

Empreendedori
smo 
Social 

- Meios pelos quais as iniciativas sem fins lucrativos utilizam estratégias ou princípios 
para criar valor social 
- Prática de ações comerciais e de negócios de forma socialmente responsável e seu 
engajamento em parcerias setoriais 
- Forma de atenuar problemas sociais e catalisar a transformação da sociedade e que 
é o mais próximo da dupla função, econômica e social, sustentada pelos negócios 
sociais 

Boszczowski 
(2009) 

Economia 
Plural (social e 
solidária) 

- Parte do pressuposto de que as relações entre os produtores e a sociedade são 
regidas por princípios econômicos que previlegiam o coletivo e assumem formas 
institucionais igualmente diversas.  
- Nascem de iniciativas que privilegiam a solidariedade ao vez da iniciativa individual, 
o que só pode ocorrer em um contexto social no qual ela se materializa no encontro de 
atores sociais com valores e modos de vida compartilhados. 
- Tais experiencias estão presentes nas práticas associativistas, empresas sociais e 
iniciativas da sociedade civil, dentro do campo da economia atual.  

França Filho 
(2003) 
Eme e Laville 
(1994). 
Malo e Vezina 
(2003) 
Malo (2000 e 
2001) Saidel 
(1998) Vienney 
(1994) 
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*Ocorre com frequência que o termo “negócios sociais” é usado como sinônimo de negócios para a base da pirâmide. Neste ensaio,  consideramos que 
remetem a iniciativas distintas, tanto pelos objetivos econômicos que perseguem quanto pelos impactos sociais que geram. 
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