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RESUMO 

No Brasil, havia mais de 207 milhões de habitantes em 2016. Apesar dos avanços nos últimos 

50 anos, grande parte dessa população reforça, a cada dia, as estatísticas sobre má distribuição 

de renda, aumento no desemprego, falta de moradia, precariedade tanto no sistema de saúde 

pública, como no saneamento básico. O empreendedorismo social e com fins lucrativos vem 

ganhando visibilidade em meio a esse ambiente de fragilidade, encorajando indivíduos a 

fundarem organizações sociais, que utilizam ou não do conhecimento da inovação para 

enfrentarem os problemas sociais. Empresas de inovação social e com investimentos de fundos 

de filantropia de risco (Philanthropic venture capital – PhVC), que buscam objetivos social e 

econômico são foco desta dissertação, como parte de um estudo mais amplo, de âmbito 

longitudinal, que busca entender o vir a ser de organizações de inovação social e os desafios 

enfrentados com o propósito de alcançar objetivos híbridos. A pesquisa foi realizada em um 

negócio social de impacto e de inovação social, destacado no cenário nacional, que já fez parte 

de estudo anterior. Nosso objetivo nesta pesquisa foi compreender a contribuição das práticas, 

mais especificamente aquelas relativas a profissionais da área comercial nas relações com 

clientes, para o alcance dos objetivos social e econômico dessa organização. Para alcançá-lo, 

adotamos como estratégia de pesquisa o estudo de caso qualitativo, em uma perspectiva 

interpretativista. O levantamento dos dados foi realizado por meio de 21 entrevistas qualitativas, 

que incluíram como participantes, agentes de negócios, clientes, CEO-fundador, sócio-diretor, 

sócio-investidor e assistente administrativo, ligados a essa empresa. Adicionalmente, lançamos 

mão de observação não participante, conversas informais e documentos on-line. Para 

tratamento e análise dos dados, seguimos a análise temática, que nos permitiu caracterizar a 

empresa, além de descrever e analisar 27 práticas. São elas: 20 práticas relacionadas à interação 

de agentes e clientes, sendo 11 práticas relativas à captação e fechamento de proposta de novo 

cliente, três práticas envolvidas na assinatura do contrato para liberação do microcrédito, três 

práticas relativas à cobrança de clientes e três práticas referentes, exclusivamente, à renovação 

do microcrédito. Além dessas, identificamos três práticas relacionadas às interações de agentes 

e supervisão, e quatro práticas na interação de agentes e empresa, que se conectam e interferem 

nas práticas dos agentes em interação com os clientes. Foi possível perceber forte presença da 

tecnologia na realização de tais práticas, o que mostra o encontro de diferentes materialidades 

durante sua execução. Considerando-se que os negócios sociais de impacto buscam obter lucro 

para ter recursos suficientes que promovam seu objetivo social, alcançado ao atender o maior 

número possível de pessoas (escala), concluímos que todas as práticas aqui analisadas servem 

tanto ao objetivo econômico, quanto social. No entanto, se considerarmos que empresas sociais 

e de inovação social devam promover transformações sociais duradouras, será preciso à 

organização construir novas práticas de forma a trazer consequências mais amplas para seus 

beneficiários, que levem os microempreendedores não só a melhorarem a condição financeira 

de suas vidas e famílias, mas a trabalharem juntos para alcançarem melhorias para a 

comunidade em que vivem. 

Palavras-chave: Inovação social. Empreendedorismo social. PhVC. Negócio social de impacto. 

Práticas nas organizações. 

 

 



ABSTRACT 

In Brazil, there were more than 207 million inhabitants in 2016. Despite advances over the past 

50 years, much of the population reinforces every day, statistics on bad income distribution, 

increase in unemployment, homelessness, insecurity both in the public health system, as in the 

basic sanitation. Social entrepreneurship and for-profit are gaining visibility in the midst of this 

fragile environment, encouraging individuals to establish social organizations, using or not the 

knowledge of the innovation to tackle social problems. Social innovation and companies with 

investments of funds of venture philanthropy (Philanthropic venture capital – PhVC), who seek 

social and economic goals are focus of this dissertation, as part of a broader study, longitudinal 

framework, which seeks to understand the coming to be of social innovation and the challenges 

faced in order to achieve goals. The survey was conducted in a social impact business and social 

innovation, prominent on the national scene, who has been part of the previous study. Our goal 

in this research was to understand the contribution of practices, more specifically those relating 

to business professionals in their dealings with customers, to achieve social and economic 

objectives of this organization. To achieve this, we have adopted a strategy of qualitative case 

study research, in an interpretativista perspective. The survey of data was accomplished through 

qualitative interviews 21, which included as participants, business agents, customers, CEO-

founder, managing partner, partner-investor and administrative assistant, linked to this 

company. Additionally, we launched hand non-participant observation, informal conversations, 

and documents online. For processing and analysis of data, follow the thematic analysis, which 

allowed us to characterize the company, in addition, to describe and analyze 27 practices. They 

are 20 practices related to the interaction of agents and customers, being 11 practices capture 

and closure of proposed new client, three practices involved in the signing of the contract for 

release of microfinance, three customer billing practices and three practices relating exclusively 

to the renewal of microcredit. In addition to these, we identified three practices related to the 

interactions of agents and supervisors, and four practices in the interaction of agents and 

company, that connect and interfere in the practices of agents in interaction with customers. It 

was possible to perceive a strong presence of technology in the realization of such practices, 

which shows the meeting of different material elements characteristic for your implementation. 

Considering that the social impact businesses seek profit to have sufficient resources to promote 

your social goal, achieved to meet as many people as possible (scale), we conclude that all the 

practices here analyzed the economic goal, serve both as social. However, if we consider that 

social enterprises and social innovation should promote lasting social change, it will take the 

Organization to build new practices in order to bring broader consequences to their 

beneficiaries, which take the micro not only to improve the financial condition of their lives 

and families, but to work together to achieve improvements to the community in which they 

live. 

Keywords: Social innovation. Social entrepreneurship. PhVC. Social impact business. Practices 

in organizations.  
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Worldometers (2016) e IBGE (2016), estima-se que a população mundial seja 

de 7 bilhões e a brasileira já ultrapasse os 207 milhões de habitantes, em 2016. Desses 

brasileiros, 12,3 milhões habitam alguma das 63 favelas existentes no Brasil, o que remete a 

pensar que se essas “favelas formassem um estado, seria o quinto maior estado brasileiro em 

população” (INSTITUTO DATA FAVELA, 2015, p. 8).  

O inchaço das cidades, provocado pelo acúmulo de pessoas, somado à falta de infraestrutura, 

gera diversos problemas, tais como as questões de moradia, desemprego, desigualdade, saúde, 

educação e violência. De acordo com Martine e McGranahan (2010, p. 11), a partir de 1950, o 

Brasil vivenciou substancial transição urbana, caminhando a passos largos da condição de um 

“país rural e agrícola para um país urbano e metropolitano”, quando uma parte significativa da 

população escolheu as cidades grandes para morar – uma transição prematura e que aumentou 

os desafios sociais, econômicos e ambientais nas cidades brasileiras.  

Segundo Godinho (2011), as autoridades mundiais e os estudiosos têm se dedicado a pensar 

sobre formas de combater e enfrentar as desigualdades sociais. No contexto brasileiro, entre 

1960 e 2010, houve melhorias “na estrutura econômica, na dinâmica demográfica, nos padrões 

de inserção ocupacional, na diminuição recente da desigualdade de renda, devido à geração de 

empregos formais e na melhora no perfil da educação formal” (COMIN, 2015, p. 367).  

Para Márcia Lopes1 (2010), políticas sociais mais recentes no Brasil vêm mudando a vida dos 

pobres e dos historicamente excluídos. Os resultados dessas políticas no Brasil, em conjunto 

com outras medidas na área social, têm ajudado a democratizar o acesso às novas oportunidades 

que estão sendo criadas com a proporção de 77% das famílias com alguém trabalhando, por 

exemplo, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD)2 realizada no 

ano de 2009.  

Essa pesquisa também revelou que a renda per capita aumentou em 2,4%, de 2008 para 2009, 

o que contribuiu no combate à desigualdade social e na redução da distância entre ricos e pobres. 

Os fatores que ajudaram para a queda da desigualdade foram “os reajustes do salário-mínimo, 

                                                 
1  Márcia Lopes: Ex-Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza. 
2

 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD). É uma pesquisa por amostra  

probabilística de domicílios, de abrangência nacional, planejada para atender a diversos propósitos.  

Visa produzir informações básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do País  

e permitir a investigação contínua de indicadores sobre trabalho e rendimento. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?indicador=1&id_pesquisa=149>. 

Acesso em: 22 fev. 2017. 
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Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada e o aquecimento da economia 

com a ampliação do mercado de trabalho”, de acordo com Lopes (2010, p. 10). 

Lopes (2010) aponta que o Brasil cresceu, mudou sua inserção no cenário internacional e 

acelerou a inclusão das pessoas em estratos superiores de renda. Nesse sentido, Chediek  

(2010, p. 16)3 relata que o processo de inclusão social pelo qual tem passado o Brasil, a partir 

do ano de 2000, mostra que “governo, comunidade internacional, sociedade civil e cidadãos 

estão imbuídos da visão e do comprometimento com o conceito de desenvolvimento humano e 

menos centrados em dados econômicos”.  

Mesmo com os avanços sociais registrados, o Brasil ainda apresenta grandes desafios de 

distribuição de renda. Nos últimos anos, “a maior elevação da renda dos grupos mais pobres 

em relação aos mais ricos foi determinante para que o Índice de Gini4 recuasse de 0,545 em 

2004 para 0,490 em 2014”, de acordo com o Relatório da Distribuição Pessoal da Renda e da 

Riqueza da População Brasileira, divulgado pela Secretaria de Política Econômica, do 

Ministério da Fazenda (SPE, 2016, p. 5).  

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

dezembro de 2016, a taxa de desemprego de 11,9%, no período de setembro a novembro desse 

mesmo ano foi a mais elevada desde o início de 2012, o que reforça a desigualdade de renda no 

Brasil. Portanto, apesar de notório avanço, o país possui desigualdade elevada e substanciais 

problemas sociais. 

A partir do ano de 1990, novos atores, além do governo, passaram a olhar e agir em prol da 

redução dos problemas sociais, quando nessa época, no conceito de cidadania, foi inserido o 

seguinte termo: “os deveres e a responsabilização pública, em que a responsabilização traz no 

seu cerne a participação de novos e diferentes atores sociais nas políticas de parcerias entre o 

Estado e a sociedade” (GOHN, 2013, p. 303). 

Nesse sentido, organizações sem fins lucrativos (non-profit organizations – ONGs) 

(RODRIGUES, 2007) e, mais recentemente, empresas sociais com fins lucrativos (for-profit 

social ventures) (DEES; ANDERSON, 2003) assumiram o enfrentamento dos problemas da 

                                                 
3 Jorge Chediek: Coordenador Residente do Sistema ONU no Brasil. 
4 Wolffenbüttel (2004), o Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para 

medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos 

mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem).  

O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem)  

está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index>. Acesso em: 4 nov. 2016. 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index
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sociedade em que se inserem. Desse modo, sobressai no espaço empresarial uma nova geração 

de empreendedores sociais, criando inovações sociais a partir de uma “atitude impetuosa e 

empreendedora, relacionada à percepção de uma situação social insatisfatória” (RODRIGUES, 

2007, p. 120), como corroborado por Ashoka (2017, p. s/n)5, que define os empreendedores 

sociais como “inovadores e pioneiros em desenvolver novas soluções para os problemas sociais 

[...] possuindo a criatividade e a determinação empreendedora para perseguir sua visão até se 

tornar uma realidade social”.  

O empreendedorismo praticado por empreendedores sociais é diferente do empreendedorismo 

“comercial”, segundo Santos (2012, p. 335), ou seja, o “empreendedorismo social é a busca de 

soluções sustentáveis para problemas negligenciados”. Além disso, o empreendedorismo social 

desenvolve e valida soluções sustentáveis para problemas que muitas vezes têm uma expressão 

local e impacto global. Trata-se de explorar “oportunidades de criação de valor que não foram 

contempladas por outros atores” (SANTOS, 2012, p. 348).  

Embora muitos autores, como os citados nos parágrafos anteriores, apontem que o 

empreendedorismo social é inovador, não é bem assim que o empreendedorismo se apresenta 

em muitos casos. Como mostrou a pesquisa realizada e publicada pela Global Entrepreneurship 

Monitor6 (GEM, 2017), referente ao ano de 2016, em que o GEM rastreou as taxas de 

empreendedorismo em 65 economias mundiais em uma população adulta (idades entre 18 e 64 

anos), avaliando as características, motivações e ambições dos empresários, o 

empreendedorismo pode surgir não só em função da oportunidade, mas também de necessidade.  

Ainda segundo essa pesquisa o empreendedorismo, apesar de surgir em vários âmbitos, 

incluindo o social, ele pode não apresentar nada de novo, apenas desenvolver uma melhoria, 

que segundo Schumpeter (1997) e Lemanowicz (2015) não se trataria de inovação e sim de 

imitação. 

A partir dos estudos do GEM (2017), nesta dissertação, entendemos que existem 

empreendedores atuando na área social, porém que não desenvolvem a inovação em sua 

atividade, assim como há empreendedores sociais que focam em atividades totalmente 

inovadoras. O nosso interesse está neste último grupo, ou seja, em indivíduos empreendedores 

                                                 
5 O Changemakers é um programa da Ashoka que usa o conhecimento de inovação social – juntamente com a rede 

de empresários sociais e parceiros de impacto da Ashoka, para conectar empresas sociais de alto potencial de 

impacto, a fim de acelerar a taxa de mudança para questões sociais críticas. Disponível em: 

<https://www.changemakers.com/about/changemakers>. Acesso em: 7 mar. 2017. 
6 O Global Entrepreneurship Monitor é o principal estudo do mundo sobre empreendedorismo. Disponível em: 

<http://www.gemconsortium.org/>. Acesso em: 7 mar. 2017. 
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que fundaram organizações sociais com fins lucrativos, com aporte de fundos de filantropia de 

risco (Philanthropic Venture Capital – PhVC), que podem chegar a distribuir todos os 

dividendos, mas que também estão se utilizando do conhecimento da inovação com o firme 

propósito de solucionarem ou diminuírem determinados problemas sociais.  

Com apoio de diversos autores, neste estudo definimos inovação social como qualquer ideia, 

produto e/ou serviço (MULGAN et al.; 2007; MURRAY; CAULIER-GRICE; MULGAN, 

2010), práticas (HARRISSON; VÉZINA, 2006; CAJAIBA-SANTANA, 2014) ou modelo de 

gestão, que é novo ou combinado (MULGAN et al., 2007; NEWTH, 2016) de forma diferente 

das já existentes, visando ao alcance de determinado(s) objetivo(s) social(is) (BIGNETTI, 

2011; BEPA, 2011).   

Segundo Scarlata e Alemany (2011), as organizações com fins lucrativos, com aporte de capital 

filantrópico de risco, estão surgindo em grande número para investir recursos sociais em 

organizações que desenvolvem o empreendedorismo social e que são capazes de propiciar 

maior impacto na sociedade. Trata-se de organizações com fins lucrativos explicitamente para 

servir a fins sociais (DEES; ANDERSON, 2003), ou seja, com objetivos social e econômico 

amparados pela filantropia de risco. 

A Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE, 2014) – em parceria com a LGT 

Venture Philanthropy, Quintessa Partners e a Universidade de St. Gallen – publicou o relatório 

intitulado Mapa do Setor de Investimento de Impacto no Brasil, com base nos anos 2012 e 2013, 

no qual apresentou dados quantitativos e qualitativos coletados entre investidores de impacto 

social, nacionais e internacionais, ativos no Brasil, mostrando que o mercado de investimento 

de impacto no segmento social está crescendo. Dentre os 20 investidores de impacto social 

ativos no contexto brasileiro, 11 deles são internacionais e nove são nacionais. 

Como mencionamos anteriormente, organizações de inovação social, com fins lucrativos e com 

aportes de fundos de PhVC, que podem distribuir todos os dividendos, e que buscam objetivo 

social e também econômico, são o foco de interesse desta pesquisa. Haigh, Kennedy e Walker 

(2015, p. 60) e Haigh et al. (2015, p. 5) denominam tais empresas como “híbridas”, à medida 

que “[...] desenham seus modelos de negócios com base em uma questão social ou ambiental, 

enquanto se esforçam para permanecer economicamente sustentáveis”, ou seja, procuram 

combinar as práticas tradicionais de organizações com fins lucrativos com as práticas 

tradicionais de organizações sem fins lucrativos. 
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Segundo Battilana et al. (2015), empresas sociais com fins lucrativos que servem a distintos 

grupos de stakeholders, podem perder o seu foco para alcançar sua missão socioeconômica e 

correm o risco de priorizar os clientes em detrimento dos beneficiários. De um extremo para 

outro, essas empresas sociais também podem priorizar sua missão social e colocar em risco a 

sobrevivência da empresa. 

Diante desse contexto, propomos o seguinte problema de pesquisa: Quais práticas de 

organizações de inovação social contribuem para o alcance dos objetivos social e 

econômico?  

O objetivo geral centra-se em compreender a contribuição das práticas de empresas de 

inovação social para o alcance de seus objetivos social e econômico, tendo como objetivos 

específicos:  

• Caracterizar a organização de inovação social investigada. 

• Descrever e analisar as práticas relativas aos agentes de negócios nas interações 

com os clientes. 

Neste estudo, práticas são aquilo que as pessoas fazem ou como resolvem seus problemas e 

desempenham suas tarefas no local de trabalho com os demais stakeholders (BRUGMANN; 

PRAHALAD, 2007). Schatzki, Cetina e Savigny (2001, p. 54) afirmam que “[...] as práticas 

são atividades humanas”; Rouse (2007, p. 505) explica que “as práticas são compostas de 

performances individuais”; Nicolini e Monteiro (2016, p. 2) apontam “[...] que vida social e 

organizacional acontece por meio das realizações de atividades comuns em tempo real”; para 

Brown e Duguid (1991, p. 40), “[...] a prática é fundamental para compreender o trabalho [...]”; 

e Reckwitz (2002, p. 256) explica que “o mundo social é povoado por uma infinidade de 

diferentes práticas sociais, que são realizadas por meio do corpo e mente dos indivíduos”.  

Para atingir os objetivos propostos, optamos pelo emprego da estratégia de pesquisa de estudo 

de caso qualitativo, em uma perspectiva interpretativista, que visa “compreender a produção 

dos significados e conceitos usados pelos atores sociais em cenários reais” (GEPHART, 2004, 

p. 456). Investigamos uma organização de inovação social, com investimento de fundo de 

PhVC considerada a primeira no Brasil a oferecer a possibilidade de microcrédito na 

modalidade individual e sem aval. Nesse sentido, retomamos a parceria com uma das 

organizações de inovação social investigada por Simões e Domenico (2016), quando buscaram 

compreender os papéis desempenhados pelas visões de mundo empresarial de fundadores de 

organização de inovação social com investimentos de PhVC e sua concretização nas práticas 
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organizacionais, segundo o ponto de vista desses empreendedores. A MC (nome fictício) é uma 

empresa que se destaca no nicho de serviços financeiros/microfinanças, oferecendo a 

possibilidade de microempreendedores formais ou informais, que comprovem estar em sua 

atividade-fim há, no mínimo, um ano, solicitarem o serviço de microcrédito individual e sem 

aval7 para investimento em seu negócio. 

A escolha de retornar a essa organização para este estudo deve-se ao fato do setor de serviços 

financeiros/microfinanças corresponder a 89% dos investimentos nacionais e internacionais de 

impacto no segmento social brasileiro, superando as áreas da educação e saúde, segundo revela 

o relatório da Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE, 2014). 

Visando alcançar os objetivos propostos neste trabalho, realizamos 21 entrevistas qualitativas 

com participantes da empresa, que incluíram: agentes de negócios, clientes, CEO-fundador, um 

sócio-diretor, um sócio-investidor e assistente administrativo. Além disso, lançamos mão, como 

fontes de dados, da observação não participante em treinamentos, encontros para integração e 

reuniões; fizemos uso de documentos on-line disponibilizados pela organização, tais como: 

textos institucionais ou textos enviados para a imprensa, informações disponíveis no site e nas 

redes sociais, como Facebook e Instagram da empresa, conversas informais com os 

participantes mencionados, bem como fotografias de ambientes internos e externos, no caso 

visitas a clientes, mediante autorização.  

Para análise dos dados, utilizamos os procedimentos da análise temática proposta por Braun e 

Clarke (2006), que entendem ser um método para identificar, analisar e relatar padrões (temas) 

a partir da construção dos dados. Para essas autoras, a análise temática organiza e descreve o 

conjunto de dados com riqueza de detalhes.  

Com esta pesquisa, visamos contribuir com reflexões para empreendedores de organizações de 

inovação social com investimentos de fundos de PhVC, que se encontram inseridos no mercado 

competitivo, para que possam pensar suas práticas de modo a alcançarem seus objetivos sociais 

e econômicos, sem privilegiar um objetivo em detrimento do outro. Este estudo faz parte de um 

projeto de pesquisa mais amplo, longitudinal, no âmbito do Grupo de Pesquisa do CNPq de 

Valores, Dignidade e Gestão, que objetiva entender o vir a ser de organizações que procuram, 

em tese, destacarem-se do mainstream da gestão, entre elas, negócios sociais de impacto e de 

                                                 
7 Essa modalidade não é oferecida no mercado. Segundo Barone et al. (2002, p. 11-12), “o microcrédito no Brasil 

é concedido por meio de ações do poder público, da sociedade civil e da iniciativa privada [...]”. O microcrédito 

adota formas de garantias mais próximas das condições socioeconômicas dos microempreendedores, essas 

garantias podem ser:  “individualmente, com o tomador indicando um avalista/fiador; coletivamente, por meio 

de aval solidário, em que cada um interessado do grupo (mínimo de três pessoas) é tomador e avalista do outro”. 
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inovação social, colocando luz nos desafios e soluções encontradas ou não, à medida que 

buscam alcançar objetivos híbridos. 

Esta dissertação abrange, além desta introdução, a seção de referencial teórico, composta por 

estudos que abordam as características da inovação e da inovação social, do empreendedorismo 

e do empreendedorismo social, em particular, negócios sociais de impacto com aporte de capital 

filantrópico de risco, bem como a conceituação de práticas no âmbito do trabalho e das 

organizações. Em sequência, apresentamos os procedimentos metodológicos, detalhando como 

foi realizado o levantamento e tratamento dos dados, seguindo-se a apresentação e análise de 

resultados. Encerramos o trabalho com as considerações finais, contemplando sugestões para 

futuras pesquisas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Iniciamos pelo tema da inovação social que, pode ser desenvolvida por diferentes agentes, entre 

eles os indivíduos por meio de empresas sociais com fins lucrativos, que são aquelas que 

interessam a este estudo. Contudo, antes de aprofundarmos no tema inovação social, 

consideramos importante contextualizar de forma breve o que vem a ser inovação, sua definição 

e propósito.  

Em seguida, comentamos de maneira concisa sobre o empreendedorismo, a fim de abrir 

caminho para o segundo assunto foco deste trabalho, que é o empreendedorismo social, sua 

gênese e finalidade. Além desses dois temas, tratamos sobre fundos de capital filantrópico de 

risco (PhVC), quando surgiram, para quem se destinam e seus objetivos.  

No que se refere às práticas sociais, buscamos apresentar estudos que as conceituem e as 

compreendam como fenômenos sociais.  

2.1 INOVAÇÃO  

Iniciamos esta seção com uma breve contextualização sobre a inovação, sua história e 

conceituação, com a finalidade de esclarecermos por que a inovação abriu caminhos para 

aplicação no âmbito social. 

O tema inovação se tornou obrigatório nas discussões sobre competitividade e desenvolvimento 

econômico. Tradicionalmente, os estudos carregam convicções de Schumpeter, o autor mais 

citado por pesquisadores quando o tema é inovação (LÉVESQUE, 2005; BIGNETTI, 2011; 

LACERDA; FERRARINI, 2013; FREITAS; HEBER, 2013).  

Segundo Lemanowicz (2015, p. 66), a abordagem de Schumpeter em relação à inovação está 

fortemente ligada ao conceito de “novo”, ou seja, a abordagem de Schumpeter “associou a 

inovação à primeira aplicação de uma solução, Schumpeter não reconheceu o processo de 

popularização da solução como parte da inovação, referiu-se a esse processo como imitação”.  

A inovação, geralmente é reconhecida como um dos principais meios pelos quais os agentes 

econômicos (pessoas individuais, empresas e instituições) promovem o crescimento econômico 

e a competitividade (CAPELLO; NIJKAMP, 2009; HARRIS, 2011).  

Lemanowicz (2015, p. 65) aponta que, embora o “tema da inovação apareça em diferentes 

modelos econômicos, em termos práticos foi difícil, até o final da década de 1980, determinar 

a relação entre crescimento econômico, pesquisa e inovação”. A Organização de Cooperação e 
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Desenvolvimento Econômico (The Organisation for Economic Co-operation and Development 

– OCDE), por meio do Programa de Tecnologia/Economia (Technology/Economy Programme 

– TEP) que iniciou em 1988, despertou a atenção e identificou para a necessidade de se buscar 

fontes de progresso técnico por meio de políticas econômicas, científicas e políticas inovadoras, 

assim como o desenvolvimento de nova metodologia para medir os resultados da pesquisa 

científica e da aplicação da tecnologia, que se tornou o manual primário (Oslo Manual) usado 

por pesquisadores e estatísticos (LEMANOWICZ, 2015). 

A inovação desperta interesse contínuo e crescente, tanto na teoria econômica, como na prática, 

explica Lemanowicz (2015). Isso se deve ao fato da percepção de que a inovação se constitui 

em ferramenta que as empresas podem usar para obter vantagem competitiva. Segundo Bignetti 

(2011), as pesquisas acadêmicas sobre inovação buscam analisar e entender como as empresas 

se mantêm competitivas, uma vez que a economia globalizada exige que as organizações 

inovem constantemente. 

De acordo com Lemanowicz (2015), não existe uma única e universal definição aceita para 

inovação, o Quadro 1 reúne algumas definições para o conceito. 

Quadro 1 – Definições de inovação de acordo com diferentes autores 

AUTOR DEFINIÇÃO DE INOVAÇÃO 

Schumpeter (1997, p. 76) 

“[...] o conceito de inovação engloba: (1) um novo bem, ou uma nova 

qualidade de um bem; (2) um novo método de produção; (3) um novo 

mercado; (4) nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados; e (5) estabelecimento de uma nova organização.” 

Rogers (1983, p. 11) 
“[...] inovação é uma ideia, prática ou objeto que é percebido como novo por 

um indivíduo ou outra unidade de adoção.” 

Drucker (1985, p. 3)  
“[...] ferramenta ou instrumento usado por empresários para explorar a 

mudança como uma oportunidade.” 

Damanpour (1991, p. 556) 

“[...] pode ser um novo produto ou serviço, uma nova tecnologia de processo 

de produção, uma nova estrutura ou sistema administrativo, ou um novo 

plano ou programa pertencente a membros da organização.” 

Manual OSLO (1997, p. 55) 

“[...] inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas”. 

Morris (2006, 16) 

“[...] inovação é muito mais do que apenas ideias, invenções e melhorias [...] 

a inovação é algo mais profundo, que surge como o resultado do estado muito 

dinâmico em que profissionais criativos prosperam.” 

Balión (2010, p. 12) 

“[...] tudo novo, por exemplo, mudanças técnicas, tecnológicas, mudanças 

organizacionais sistemas de gestão, a comunicação interpessoal no mundo 

da mídia, moda, e nas formas de pensar.” 

Yeught; Bon (2016, p. 30) 

“A capacidade de inovar é então definida com referência às capacidades 

dinâmicas”. “A capacidade de inovar atual é parte de uma perspectiva neo-

schumpeteriana da empresa em que a dinâmica do conhecimento e da 

inovação são fundamentais.” 

Fonte: A autora 
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As definições de inovação apresentadas no Quadro 1 nos permitem perceber que as novas 

características de um ambiente complexo, global, competitivo e sujeito a constantes 

transformações, estão levando diferentes atores da sociedade (indivíduos, organizações com e 

sem lucrativos e governo) a estarem mais atentos e empenhados na busca de novos produtos e 

serviços, novos processos, novos modelos de gestão, novos modelos de negócio, novas práticas 

de trabalho, novas tecnologias e inserção em novos mercados, para solução ou diminuição de 

problemas de ordem social e/ou ambiental. 

Hautamäki (2010) entende que a presença da colaboração e cooperação global entre países e 

empresas são as novas chaves do crescimento econômico para nações e regiões dentro de um 

mundo interconectado, móvel e socioambientalmente frágil. Para esse autor, certamente, desde 

o início do século XXI, as empresas estão aprendendo uma nova abordagem para o sucesso do 

seu negócio, na qual a inovação denominada de “tradicional”, caracterizada pelo objetivo 

econômico e ênfase tecnológica vai despertar para novas práticas de natureza sustentáveis.  

A inovação caminha a passos largos em paralelo à economia, ambas se mostram globais e se 

desenvolvem em ambientes, muitas vezes, carentes de estrutura social, o que contribui para o 

fortalecimento de um novo conceito de inovação, que chama a atenção da sociedade, governos 

e empresas (FORAY, 2015; HERRERA, 2015; IGARASHI; OKADA, 2015), denominado 

inovação social. 

2.2 INOVAÇÃO SOCIAL 

As primeiras definições de inovação social surgiram no ano de 1970, nos estudos de James B. 

Taylor, o primeiro a usar o termo “inovação social”, e Dennis Gabor, que abordou o termo a 

partir de uma perspectiva de desenvolvimento (CLOUTIER, 2003). A inovação social, antes de 

tudo, procura beneficiar os seres humanos, contrariamente às noções econômicas tradicionais 

sobre inovação, que focam nos benefícios financeiros (BIGNETTI, 2011).  

Bignetti (2011, p. 8) enfatiza que a inovação social “geralmente é o resultado de novas 

combinações ou da hibridização de elementos existentes, e não da composição de elementos 

integralmente novos”.  

Tardiff (2005) aponta a necessidade de diferenciar a inovação social da inovação tecnológica, 

buscando estabelecer a natureza dos laços que as une, e menciona duas definições de 

pesquisadores do Centro de Investigação sobre Inovações Sociais em Empresas de Economia 
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Social e Sindicatos (Centre de Recherche sur les Innovations Sociales dans L’économie 

Sociale, les Entreprises et les Syndicats - CRISES), ao qual pertence.  

A primeira definição apresentada por Tardiff (2005) é de Lévesque (2002, p. 14), que conceitua 

inovações sociais como “novas formas, novas práticas, novas combinações, novas abordagens, 

novos conceitos ou novas habilidades para atender às necessidades de um segmento social”.  

Já a segunda é de Lévesque e Crevier (2002, p. 9), que afirmam que as inovações sociais e as 

inovações tecnológicas muitas vezes são relacionadas, podendo haver alguma 

complementaridade entre elas, ou seja, “a inovação tecnológica estimula a inovação social,  

ao passo que a inovação social gera a inovação tecnológica. Portanto, são dois momentos de 

um mesmo processo que é a inovação em geral”.  

Para Bignetti (2011) e Gabriela (2012), as inovações sociais têm se tornado um tópico de 

assunto de pesquisa, porém a maioria dos estudos acadêmicos concentra-se na inovação 

tecnológica, de processos e produtos. Por volta do ano de 2000, multiplicaram-se as pesquisas 

nos Estados Unidos, Canadá e Europa (INSEAD, Universidade de Cambridge e o projeto 

Emerging User Demands for Sustainable Solutions - EMUDE) sobre inovação social,  

que “surgiu como uma das formas de se buscarem alternativas viáveis para o futuro da 

sociedade humana” (BIGNETTI, 2011, p. 4). 

De acordo com Murray, Caulier-Grice e Mulgan (2010), a inovação social passou a ocupar o 

centro do palco na última década. A razão desse destaque para a inovação social é na sua grande 

parte decorrente das insuficientes estruturas econômicas e políticas para lidarem com questões 

prementes do tempo presente, como as diferentes formas de desigualdades. Para esses autores, 

o campo da inovação é amplo, já que a inovação social não tem limites fixos, ela acontece em 

todos os segmentos, público e em organizações privadas. 

Lévesque (2005) aponta na sua pesquisa sobre o desenvolvimento social que, o fenômeno 

inovação social é muitas vezes compreendido como diferente, tanto das inovações tecnológicas 

quanto das inovações comerciais ou econômicas. Para esse autor, as inovações tecnológicas são 

elas próprias o produto de um processo social, que invoca muitas inovações chamadas sociais. 

As inovações sociais têm sempre um suporte técnico mínimo que as suporta. Além disso, essas 

inovações não podem ser definidas exclusivamente como operando no “não mercado” ou serem 

situadas somente no ambiente social, porque são encontradas no campo do desenvolvimento 

econômico e nas empresas industriais. Por fim, as inovações sociais envolvem e mobilizam 

recursos e atores relativamente específicos (LÉVESQUE, 2005). 
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Bignetti (2011, p. 7) observa que “a inovação social se distingue da inovação tecnológica 

principalmente em função da finalidade, da estratégia, do lócus, do processo de 

desenvolvimento e da difusão do conhecimento”. Na Figura 1, Bignetti (2011) reúne algumas 

diferenças entre inovação tecnológica e a inovação social, e observa que as diferenças existentes 

não tornam essas duas formas de inovação incompatíveis, assim como já disseram outros 

autores.  

Figura 1 – Diferenças entre inovação tecnológica e a inovação social 

 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em Bignetti (2011, p. 7) 

Gabriela (2012) entende que a definição de inovação social inclui o uso prático das ideias  

e abordagens inovadoras, que possibilitem transformação e fomento de práticas sociais para 

busca de soluções que diminuam ou extingam os problemas relacionados aos limites  

do crescimento econômico, dos riscos ambientais, do crescimento da desigualdade social,  

do desemprego e de novos potenciais riscos sociais. A colocação em prática da inovação 

social se dá “transpondo as fronteiras organizacionais, setoriais ou disciplinares” 

(BIGNETTI, 2011, p. 8).  

Porém, Gabriela (2012) enfatiza que a aplicação de novas abordagens para soluções de 

problemas sociais é um processo particularmente exigente, que está mais sujeito a barreiras 

relacionadas às mudanças nos valores, atitudes e opiniões dos atores sociais envolvidos do que 

do próprio manuseio das inovações tecnológicas. Além disso, para essa autora, as inovações 

sociais estão associadas ao desenvolvimento de parceria social e da interconexão criativa entre 

organizações, Estado e sociedade, como corroborado por Bignetti (2011, p. 8), ao destacar que 

a inovação social “gera novas relações sociais entre indivíduos e grupos anteriormente 
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separados, contribuindo para a difusão e a perpetuação da inovação e alimentando novas 

soluções sociais” (BIGNETTI, 2011, p. 8). 

Para Alonso-Martínez, Álvarez e Nieto (2015), apesar do sucesso que o conceito de inovação 

social apresenta, ele divide opiniões entre pesquisadores quanto à definição mais completa e 

abrangente para o termo. No limite, Pol e Ville (2009, p. 12) não definem inovação social por 

entenderem que se trata de um termo “que quase todo mundo gosta, mas ninguém tem certeza 

do que significa, o que o torna muito vago”.  

Mesmo assim, segundo Alonso-Martínez, Álvarez e Nieto (2015), é possível identificar pontos 

em comum entre os pesquisadores na ampla gama de definições sobre inovação social, como a 

criação de valor social que ela provoca e estende para toda sociedade. Ainda, o desenvolvimento 

da inovação social contribui para que haja mudança social, na qual as demandas e problemas 

que não foram satisfeitos ou resolvidos pelos processos institucionais existentes, por exemplo, 

o governo, seja feita por outros atores (indivíduos, organizações com e sem fins lucrativos) 

visando à solução e/ou diminuição das desigualdades sociais (GABRIELA, 2012). 

O Quadro 2 reúne algumas das definições de inovação social encontradas na literatura.  

Quadro 2 – Definições de inovação social 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Lévesque (2002, p. 18) 

“[...] capacidade de pensar de novo, para torná-la concreta, através da 

experimentação e, possivelmente, divulgá-la; ou para influenciar a 

transformação da sociedade e da economia como um todo.” 

OECD (2005, p. 46) 

“[...] é a implementação de um produto novo ou significativamente melhorado 

(bem ou serviço), ou processo, um novo método de marketing ou um novo 

método organizacional nas práticas empresariais, na organização do local de 

trabalho ou nas relações externas.” 

Harrisson; Vézina  

(2006, p. 130) 

“[...] representam novas práticas, procedimentos, regras ou abordagens, a fim de 

resolverem um problema importante para os atores sociais.” 

Tanimoto; Doi  

(2007, p. 2) 

“[...] desenvolvimento de novos bens e serviços sociais abordando questões 

sociais, tais como: saúde, educação, meio ambiente, apoio aos países em 

desenvolvimento, dentre outros.”  

Mulgan et al. (2007, p. 10) 
“[...] atividades e serviços inovadores, motivados pelo objetivo de atender uma 

necessidade social [...].”  

Assogba (2007, p. 15) 

“A inovação social é qualquer iniciativa por parte de atores sociais em um 

determinado contexto social, a fim de oferecer novas respostas para uma série de 

problemas sociais (exclusão social, pobreza, evasão escolar etc.).” 

Bourque; Proulx; 

Fréchette (2007, p. 14) 

“A inovação social é uma nova resposta para um problema social concreto, 

diante de uma situação inaceitável ou insatisfatória.” 

Phills Jr., Deiglmeier; 

Miller (2008, p. 36) 

“Uma nova solução que é mais eficaz, eficiente, sustentável para um problema 

social, cujo valor criado é para a sociedade como um todo.” 

Howaldt; Schwarz  

(2010, p. 31)  

 “[...] uma mudança pretendida nas práticas sociais que, de alguma forma ou de 

outra, contribui para a superação de problemas sociais concretos e/ou para 

satisfazer as necessidades dos atores sociais específicos [...].” 

(continua) 
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(conclusão do quadro 2) 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Murray, Caulier-Grice; 

Mulgan (2010, p. 3) 

“[...] novas ideias de produtos, serviços e modelos, que simultaneamente 

atendem às necessidades sociais e criam novas relações sociais, ou colaborações, 

que melhoram a capacidade de ação da sociedade.” 

BEPA (2011, p. 9) 

“[...] as inovações sociais são novas ideias (produtos, serviços e modelos) que, 

simultaneamente, atendem às necessidades sociais [...] e criam novas relações 

sociais ou colaborações”. “São inovações que não são apenas boas para a 

sociedade, mas também melhoram a capacidade de agir da sociedade.” 

Bignetti (2011, p. 4) 

“[...] resultado do conhecimento aplicado a necessidades sociais por meio da 

participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, gerando soluções 

novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em 

geral.” 

SIE (2012, p. 6) 
“[...] novas ideias (produtos, serviços e modelos) que, simultaneamente, atendem 

às necessidades sociais [...] e criam novas relações sociais ou colaborações.” 

Lacerda; Ferrarini  

(2013, p. 9) 

“[...] processo efetivamente voltado à emancipação social e à construção de uma 

sociedade com níveis superiores de participação e oportunidades para todos”.  

Cajaiba-Santana 

(2014, p. 44) 

“[...] as inovações sociais são novas práticas sociais criadas a partir de ações 

coletivas, intencionais e orientadas para os objetivos que visam à mudança 

social, por meio da reconfiguração de como os objetivos sociais são realizados.” 

Herrera (2015, p. 1469) 
“[...] uma nova iniciativa que conceitua, ou uma nova aplicação de um conceito 

existente para criar valor social, ela é mensurável e repetível [...].” 

Newth (2016, p. 372) 

“[...] muitas vezes [...] não são os recursos que são novos, mas muitas vezes como 

eles são combinados que permite, por exemplo, fornecer bens ou serviços a 

populações carentes ou permitir uma maior cidadania econômica para grupos 

marginalizados.” 

Fonte: A autora 

De acordo com Harrisson e Vézina (2006) e Gabriela (2012), a inovação social está ligada ao 

desenvolvimento de atividades e serviços motivados por objetivos sociais, uma vez que dirige 

seu “olhar” para serviços orientados para as pessoas, como cuidados de saúde, educação e 

assistência social, desigualdade de renda, dentre outros. Esses serviços exigirão, cada vez mais, 

uma economia vinculada a políticas públicas imbuídas de modelos inovadores, que propiciem 

respostas melhores para a sociedade, que introduza os conceitos de solidariedade, comunidade 

e democracia, e que sejam diferentes dos modelos econômicos tradicionais. Nesse sentido, Pol 

e Ville (2009, p. 13) afirmam que o “poder da noção de inovação social é que ela reflete e evoca 

uma mudança em nossa percepção de como a inovação beneficia os seres humanos”. 

Nesta dissertação, inovação social é entendida como qualquer ideia, produto e/ou serviço 

(MULGAN et al.; 2007; MURRAY; CAULIER-GRICE; MULGAN, 2010), práticas (HARRISSON; 

VÉZINA, 2006; CAJAIBA-SANTANA, 2014), ou modelo de gestão, que é novo ou combinado 

(MULGAN et al., 2007; NEWTH, 2016) de forma diferente das já existentes, visando ao 

alcance de determinado(s) objetivo(s) social(is) (BIGNETTI, 2011; BEPA, 2011).  

A inovação social pode ser uma operação de risco, requer imaginação, perseverança e confiança 

para desenvolver uma ideia que seja criativa de um produto ou serviço, para, em seguida, 

construir um processo participativo e estabelecer parcerias sólidas para sua implementação e 
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posterior escalonamento, segundo enfatiza o relatório produzido pelo Bureau Europeau Policy 

Advisers (BEPA, 2011).  

Segundo o BEPA (2011), na Europa, a partir dos anos 1980, e mais recentemente, o 

desenvolvimento nas inovações sociais vem capacitando as pessoas e as organizações a 

buscarem soluções participativas para questões sociais substanciais. São empreendedores 

sociais ou organizações que veem oportunidades crescentes de inovação para lidarem com as 

demandas sociais. Além disso, uma tendência recente que se apresenta na Europa é a presença 

do setor público, não apenas no apoio às inovações sociais, como também na implementação 

de novos processos participativos internos que mudam a maneira como os diferentes atores 

interagem.  

Portanto, a inovação social não é exclusiva para o segmento de organizações sem fins 

lucrativos, podendo ser fruto de políticas de governo (exemplo: saúde pública), de empresas 

tradicionais, mediante iniciativas de responsabilidade social corporativa, de movimentos sociais 

(exemplo: comércio justo), bem como de empreendedores sociais que visam também o lucro 

em seus empreendimentos (MULGAN et al., 2007), exemplo o microcrédito.  

Esta dissertação foca seu interesse sobre os agentes (indivíduos) empreendedores, como 

mencionamos anteriormente, que fundam organizações com fins lucrativos, mas com objetivos 

também sociais. Haigh, Kennedy e Walker (2015) apontam que esse tipo de empreendedores 

sociais ou empresários híbridos, termos por eles apontados como sinônimos, estão se fazendo 

cada vez mais presentes. Constroem organizações híbridas ou empresas sociais, pois 

“identificam, avaliam e exploram oportunidades que visam à criação de valor social”, como 

observam Bacq e Janssen (2011, p. 376). Os empreendedores sociais (indivíduos e 

organizações) estão desenvolvendo elementos de um “novo paradigma para a intervenção 

social, que envolva mudança de atitude, que se traduza em valorização positiva daqueles que 

são ‘mais fracos’ ou ‘impotentes’” (VALE, 2009, p. 7). 

2.3 EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

Nesta seção, apresentamos uma breve contextualização sobre o empreendedorismo em sua 

origem e conceito, a fim de facilitar o entendimento de como as concepções observadas pelo 

empreendedorismo permitiu estendê-las ao empreendedorismo social como uma ramificação.  

De acordo com Dees (2001), o termo empreendedor foi usado pela vez primeira pelo 

economista francês Jean Baptiste Say, no final do século XIX, que o associou a alguém que 
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empreende um projeto significativo ou atividade; ou para identificar o empreendimento de 

alguns indivíduos que estimulam o progresso econômico, encontrando novas e melhores 

maneiras de fazerem as coisas.  

Porém, segundo Menegassi, Tenório Junior e Sartori (2016, p. 12), o conceito de 

empreendedorismo tornou-se popular por meio dos estudos Joseph Schumpeter, em 1945, que 

entendia que o empreendedor é alguém versátil, que possui tanto habilidades técnicas para saber 

produzir quanto noções do capitalismo, pois “consegue reunir recursos financeiros, organizar 

as operações internas e realizar as vendas de sua empresa”.  

De acordo com Audretsch, Grilo e Thurik (2007) e Picanço et al. (2016), o empreendedorismo 

é cada vez mais reconhecido como um elemento fundamental no fomento do crescimento 

econômico, particularmente ao que se refere à criação de emprego. Assim, o empreendedorismo 

tornou-se chave para “o crescimento e a sobrevivência das empresas em um ambiente volátil, 

porque o julgamento empreendedor é necessário para o sucesso na tomada de decisões 

complexas sob incerteza” (CASSON, 2004, p. 1). 

O verbo empreender remete a “fazer diferente, antecipar-se aos fatos, implementar ideias, 

buscar oportunidades e assumir riscos calculados” Dornelas (2014, p. 9). Nesse sentido,  

“o empreendedor é, portanto, alguém que descobre, avalia e explora oportunidades lucrativas, 

levando em conta o risco, a atenção às oportunidades e a necessidade de inovação” (ROBERTS; 

WOODS, 2005, p. 46). Desse modo, Picanço et al. (2016, p. 8) entendem que o 

“empreendedorismo promove o desenvolvimento econômico e o incentivo social, gerando 

novos negócios, mercados e necessidades que movimentam a economia”. 

O empreendedorismo social, por sua vez, não é um fenômeno e nem um conceito novo 

(NICHOLLS, 2006). Questões sociais vêm sendo consideradas há séculos, por meio de 

indivíduos inovadores, como Florence Nightingale, Susan B. Anthony e Mahatma Gandhi, bem 

como os esforços coletivos de grupos como os Pioneiros Rochdale (Rochdale Pioneers), 

Mártires Tolpuddle (Tolpuddle Martyrs) e a Associação Nacional para a Emancipação  

das Pessoas Negras (National Association for the Advancement of Colored People).  

Nesses exemplos, indivíduos isolados ou grupos agiram como “criadores de mudanças 

desafiando o status quo, identificando um problema social aparentemente insolúvel  

e abordando-o com tenacidade e visão” (NICHOLLS, 2006, p. 221). Portanto,  

“os empreendedores sociais são pessoas com comportamentos semelhantes aos 

empreendedores ‘convencionais’, mas operam na comunidade e estão mais preocupados em 

cuidar e ajudar do que em ganhar dinheiro” (ROBERTS; WOODS, 2005, p. 46). 
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Segundo Helmsing (2015), foram nos últimos 15 anos que o assunto empreendedorismo social 

se tornou importante em vários domínios, por exemplo, na política social e no desenvolvimento 

internacional. Para esse autor, o termo social na expressão “empreendimento social”  

diz respeito tanto à missão social dos empreendedores como dos processos pelos quais as 

iniciativas dos empreendedores são idealizadas e asseguradas.  

Para Prahalad (2006), Seelos e Mair (2007), nos países em desenvolvimento,  

o empreendedorismo social tende a ser direcionado à resolução de problemas sociais 

convincentes, como a fome, a doença e a educação, por meio da aplicação de métodos 

inovadores. 

Dees (2001, p. 2) observa que “os empreendedores sociais são uma espécie no gênero 

empreendedor. São empreendedores com uma missão social. No entanto, por causa desta 

missão, eles enfrentam alguns desafios distintivos e qualquer definição deve refletir isso”.  

Os empreendedores sociais com fins lucrativos devem estar particularmente conscientes da 

complexidade que surge quando se “combinam distintos objetivos, ou seja, social e econômico, 

por vezes divergentes, bem como as pressões potenciais que podem comprometer um ou ambos 

os seus objetivos” (DEES; ANDERSON, 2003, p. 7). 

Apresentamos, no Quadro 3, algumas definições de empreendedorismo social presentes na 

literatura.  

Quadro 3 – Definições de empreendedorismo social 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Dees; Anderson  

(2003, p. 5) 

“[...] refere-se às atividades inovadoras com um objetivo social, seja no setor com 

fins lucrativos, como em empreendimentos comerciais de propósito social.” 

Alvord; Brown; Letts 

(2004, p. 262) 

“[...] o empreendedorismo social cria soluções inovadoras para problemas sociais 

imediatos e mobiliza ideias, capacidades, recursos e arranjos sociais necessários 

para transformações sociais sustentáveis.” 

Mair; Martı  

(2006, p. 37) 

“[...] uso inovador e a combinação de recursos para buscar oportunidades de 

catalisar a mudança social e/ou atender às necessidades sociais.” 

Steyaert; Hjorth  

(2006, p. 2) 

“[...] um processo baseado no curso da mudança social [...] por meio de conceitos 

de sociabilidade como relação, comunidade, legitimidade, espacialidade, 

resistência, cidadania e o público.” 

Zahra et al.  

(2008, p. 118) 

“[...] atividades e os processos empreendidos para descobrir, definir e explorar 

oportunidades, a fim de aumentar a riqueza social, criando novos empreendimentos 

ou gerenciando organizações existentes de uma maneira inovadora.”  

Nicholls  

(2009a, p. 209) 

“O empreendedorismo social é o produto de indivíduos, organizações e redes que 

desafiam estruturas convencionais [...] identificando novas oportunidades nos 

arranjos institucionais que atualmente causam a provisão inadequada ou 

distribuição desigual de bens sociais e ambientais.” 

Bacq; Janssen  

(2011, p. 376) 

“[...] processo de identificação, avaliação e exploração de oportunidades que visa à 

criação de valor social por meio de atividades comerciais, baseadas no mercado e 

do uso de uma ampla gama de recursos.” 

(continua) 
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(conclusão do quadro 3) 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Dacin; Dacin; Tracey 

(2011, p. 1204) 

“[...] está focado na missão primordial [...] de criar valor social e fornecer soluções 

para problemas sociais.” 

Hadad; Găucă  

(2014, p. 119) 

“[...] é a ação de um empreendedor social com uma missão social que reconhece 

um problema social e aborda-o por meio da inovação social e em termos de criação 

de impacto social e valor social, beneficiando tanto o negócio (sustentabilidade) 

quanto a sociedade (escalabilidade).” 

Konda; Starc; Rodica 

(2015, p. 217) 

“[...] é um processo, uma lógica de ação, que pode acontecer em diferentes 

contextos organizacionais: instituição de caridade, organização comercial, 

organização comunitária ou por meio de um novo empreendimento.” 

Fonte: A autora 

Para Dees (2001, p. 2), a missão social é explícita e central para os empreendedores sociais. 

Isso, consequentemente, afeta como eles percebem e avaliam as oportunidades. Dees (2001, p. 

3) observa que “o impacto relacionado à missão se torna o critério central, não a criação de 

riqueza”. “A riqueza é apenas um meio para um fim para os empreendedores sociais”.  

Ainda segundo esse autor, para os empresários, a criação de riqueza é uma forma de medir a 

criação de valor, porque eles estão sujeitos às regras de mercado e, se não deslocarem recursos 

para usos economicamente mais produtivos tendem a ser expulsos dos negócios. 

De acordo com Roberts e Woods (2005), os empreendedores sociais utilizam muitas das 

ferramentas e da linguagem dos negócios, porém sua motivação e o que eles veem como 

importante é bem diferente dos empreendedores com uma intenção apenas “comercial”.  

Mesmo assim, tanto os empreendedores sociais como os empreendedores “comerciais ou 

convencionais” são visionários e arrojados em suas iniciativas e prestam muita atenção à 

construção de alianças e redes de contatos. Contudo, para esses autores, os empreendedores 

com objetivo social são mais impulsionados por seus desejos de justiça social, do que e apenas 

pelo retorno financeiro.  

Nesta dissertação, adotamos a compreensão de empreendedorismo social, segundo Bacq e 

Janssen (2011, p. 376), que apontam ser um “[...] processo de identificação, avaliação e 

exploração de oportunidades que visa à criação de valor social”.  

Embora grande parte das definições apresentadas no Quadro 3 vincule empreendedorismo 

social a inovação, neste estudo, também levamos em conta a concepção de Schumpeter (1997, 

76), que observou que “novas combinações” podem, com o tempo, “originar-se das antigas por 

ajuste contínuo, com certeza apresentaria mudança e possivelmente crescimento, contudo não 

seria um fenômeno novo nem um desenvolvimento”, mas sim o que chamou de “processo de 

imitação” (LEMANOWICZ, 2015, p. 66). Desse modo, entendemos que nem todo 

empreendedorismo social é inovador.  
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De acordo com Yunus, Moingeon, Lehmann‐Ortega (2009), no sistema capitalista há dois tipos 

de organizações: o primeiro são as empresas maximizadoras de lucro, cujo objetivo é criar valor 

para seus acionistas; e o segundo são organizações sem fins lucrativos, que existem para 

cumprir um objetivo social. 

Battilana et al. (2012) consideram que os setores tradicionalmente com fins lucrativos têm sido 

orientados pela lógica do mercado, impondo que as empresas adotem práticas eficientes a fim 

de maximizar o lucro. Por sua vez, o setor sem fins lucrativos tem sido tradicionalmente guiado 

pela lógica do bem-estar social, ditando que as organizações não lucrativas mobilizem seus 

recursos para potencializar o impacto social. Contudo, ao longo dos últimos 30 anos, 

as fronteiras entre os setores com e sem fins lucrativos permaneceram cada vez mais tênue 

(DEES; ANDERSON, 2003; EMERSON, 2003; WESTALL, 2009).  

As organizações comerciais de microfinanças são um exemplo da frágil fronteira entre setores 

com e sem fins lucrativos. A microfinança é um serviço financeiro que está baseado no 

mercado, tais como microempréstimos para pessoas pobres com o objetivo de ajudá-las a sair 

da pobreza e, assim, alcançar a missão social de melhoria da qualidade de vida (BATTILANA 

et al., 2012). 

A vontade de explorar novas formas de negócios sociais, ou seja, que unam as características 

de organizações com e sem fins lucrativos, incluindo parcerias entre Estado e sociedade, 

contribui na geração de maneiras inovadoras para resolução de problemas sociais e ambientais 

intratáveis (NICHOLLS, 2006). Os empreendedores sociais, ao rejeitarem os limites 

convencionais entre, por exemplo, a caridade e o mercado, tornam-se capazes de preencherem 

as lacunas institucionais típicas do mercado social e ambiental (MAIR; MARTI, 2006).  

Dacin, Dacin e Tracey (2011) observam que quando empreendedores sociais necessitam 

desenhar a lógica institucional que inclua formas de gestão de organização com e sem fins 

lucrativos, podem emergir conflitos que podem gerar tensões operacionais em nível 

organizacional; no centro dessas tensões aparece a necessidade de os empresários sociais 

demonstrarem, simultaneamente, o desenvolvimento social e a competência econômica.  

Os negócios sociais unem as características de empresas maximizadoras de lucro e de 

organizações sem fins lucrativos que possuem objetivo social (YUNUS, MOINGEON; 

LEHMANN‐ORTEGA, 2009; BATTILANA et al., 2012; HAIGH et al., 2015).  

Essas organizações híbridas, além de custear e recuperar os custos de suas operações, permitem 

aos proprietários o direito de recuperar o dinheiro investido (YUNUS, MOINGEON; 
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LEHMANN‐ORTEGA, 2009). Segundo esses autores, o negócio social é mais motivado pela 

missão social que pelo ganho econômico e possui o potencial de agir como um agente de 

mudança no mundo.  

Yunus, Moingeon e Lehmann‐Ortega (2009) apontam que a definição de negócio social, ou 

seja, um negócio que une as características de empresas maximizadoras de lucro, cujo objetivo 

é criar valor para seus acionistas e de organizações sem fins lucrativos, que existem para 

cumprir um objetivo social surgiu a partir das experiências de uma rede de quase 30 

organizações irmãs ligadas ao Banco Grameen do Bangladesh, o pioneiro do microcrédito e o 

ganhador do Prêmio Nobel da Paz no ano de 2006, por meio do seu Managing Director, 

Muhammad Yunus. Nesse sentido, um negócio social é “projetado e operado como  

uma empresa comercial, com produtos, serviços, clientes, mercados, despesas e receitas” 

(YUNUS, MOINGEON; LEHMANN‐ORTEGA, 2009, p. 5). 

A denominação – negócio social –, na literatura acadêmica, tem sido utilizada como sinônimo 

de outras expressões, por exemplo, negócios de impacto, empresas 2.5, empresas base da 

pirâmide (Bottom of the Pyramid – BOP)8, conforme o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas – Sebrae (2013); empresas sociais ou negócios inclusivos, segundo 

Teodósio e Comini (2012), Barki (2015), Barki et al. (2015) e Iizuka, Varela, Larroudé (2015). 

Portanto, diferentes termos têm sido usados para definir um fenômeno comum, já por nós 

apontado neste referencial teórico: a existência de organizações que tem por objetivo resolver 

problemas sociais por meio de mecanismos de mercado, buscando resultados financeiros, 

sociais e/ou ambientais (TEODÓSIO; COMINI, 2012; BARKI, 2015; BARKI et al., 2015; 

IIZUKA; VARELA; LARROUDÉ, 2015).  

Essa polissemia de termos para definir uma iniciativa social com objetivos híbridos deu origem 

a intensos debates, tanto entre acadêmicos como entre empreendedores, motivados por dois 

fatores principais: “primeiro, as diferentes maneiras de definir o caráter social dos projetos e, 

segundo, as várias formas de avaliar o impacto social e o caráter inovador desse tipo de 

organização” (TEODÓSIO; COMINI, 2012, p. 419). 

                                                 
8 Empresas 2.5 ou empresas base da pirâmide (Bottom of the Pyramid – BOP):  há um novo tipo de negócio em 

franco crescimento no mundo que permite aos empreendedores unir sustentabilidade financeira e impacto 

positivo à sociedade. É o chamado setor 2.5, formado por empresas que não são somente destinadas ao lucro, 

mas que também não são simplesmente entidades sem fins lucrativos, ONGs. Disponível em 

<http://inei.org.br/aceleradora25/noticias-2.5/setor-2.5-uma-nova-forma-de-empreender-e-gerar-impacto-

social-relatorio-de-inteligencia-setorial-do-sebrae-sc-aponta-crescimento-deste-perfil-de-negocios-no-pais> 

Acesso em: 22 jun. 2017. 

http://inei.org.br/aceleradora25/noticias-2.5/setor-2.5-uma-nova-forma-de-empreender-e-gerar-impacto-social-relatorio-de-inteligencia-setorial-do-sebrae-sc-aponta-crescimento-deste-perfil-de-negocios-no-pais
http://inei.org.br/aceleradora25/noticias-2.5/setor-2.5-uma-nova-forma-de-empreender-e-gerar-impacto-social-relatorio-de-inteligencia-setorial-do-sebrae-sc-aponta-crescimento-deste-perfil-de-negocios-no-pais
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Embora Yunus, Moingeon e Lehmann‐Ortega (2009) entendam que o conceito de  

negócio social esteja em construção, no Brasil, o Sebrae (2013, p. 4) apresenta sua 

definição sobre esse fenômeno:  

São empreendimentos que focam o seu negócio principal na solução, ou minimização, 

de um problema social ou ambiental de uma coletividade. Esse objetivo faz parte do 

seu plano de negócios e é o que vai trazer lucro para a empresa. A viabilidade 

econômica do negócio é crucial para sua sobrevivência, que não busca subvenções e 

patrocínios. Portanto, viabilidade econômica e preocupação social e ambiental 

possuem a mesma importância e fazem parte do mesmo plano de negócios. Além 

disso, esses empreendimentos buscam incentivar o consumo responsável e 

sustentável, sem endividamentos excessivos. 

Na Figura 2, Yunus, Moingeon e Lehmann‐Ortega (2009, p. 5) ilustram as semelhanças 

existentes entre um negócio social e uma empresa maximizadora de lucro. 

Figura 2 – Negócio social, organizações que maximizam o lucro e  

organizações sem fins lucrativos 

 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em Yunus, Moingeon e Lehmann‐Ortega (2009, p. 23) 

Para Yunus, Moingeon e Lehmann‐Ortega (2009), a estrutura organizacional de um negócio 

social, representado na Figura 2, é basicamente a mesma que os negócios de empresas que 

objetivam maximizar o lucro. O negócio social não é uma caridade, pelo contrário, é um 

negócio como outro qualquer, em que as empresas sociais precisam recuperar seus custos, de 

modo a alcançarem a autossustentabilidade, ao mesmo tempo em que atingem seus objetivos 

sociais. No entendimento desses autores, o proprietário de um negócio social nunca pretende 

obter lucro para si (não há dividendos), embora ele tenha o direito de obter o seu dinheiro de 

volta, se assim o desejar. Nesse tipo de negócio, em vez de repassar aos investidores o excedente 

gerado pelo negócio social, este é reinvestido no próprio negócio e, em última instância, é 
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transmitido aos beneficiários sob a forma de preços mais baixos, melhor serviço e maior 

acessibilidade. Desse modo, os empresários sociais acham isso uma excelente oportunidade 

para alavancar suas próprias habilidades de negócios e criatividade para resolver problemas 

sociais (YUNUS, MOINGEON; LEHMANN‐ORTEGA, 2009).  

Embora Yunus, Moingeon e Lehmann‐Ortega (2009) defendam a não distribuição de 

dividendos ao(s) proprietário(s), sócio(s) e investidor(es), e sim o reinvestimento do  

excedente no próprio negócio, não há consenso sobre isso. Há negócios sociais que reinvestem 

tudo e outros que não (PORTER; KRAMER, 2011; TEODÓSIO; COMINI, 2012).  

O Sebrae (2013, p. 5) afirma: 

[...] os negócios sociais têm o intuito lucrativo e podem repartir esses dividendos entre 

seus sócios e investidores [...] os negócios sociais repartem os lucros entre seus sócios, 

como uma empresa tradicional, o que lhes confere um grande potencial de 

sustentabilidade econômica e escalabilidade, conseguindo, com isso, atrair mais 

investidores e mais interessados. 

Portanto, para Teodósio e Comini (2012) e Sebrae (2013), os denominados negócios sociais 

podem distribuir o lucro entre os investidores e sócios; ou da mesma forma que também podem 

reinvesti-lo no próprio negócio de maneira a gerar mais impacto social. De acordo com Jianoti 

(2015, p. 32), “os negócios de impacto”, outro sinônimo para negócio social e empresa social, 

conforme mencionado anteriormente, “surgiram como resposta interna do sistema capitalista 

de transformação da economia real por meio de sua força empreendedora e meritocrática”. Para 

esse autor, o mundo dos negócios deve ser capaz de produzir transformações sociais e 

ambientais. Desse modo, os negócios de impacto são criados e motivados não somente pelo 

retorno econômico-financeiro, mas porque faz parte da natureza do negócio social a criação de 

benefícios sociais e/ou ambientais.  

Segundo Brandão, Cruz e Arida (2013, p. 5) “conhecer a capacidade de um negócio gerar 

impacto social é aspecto determinante para a constituição de sua identidade”. Além das 

categorias de análise “retorno” e “risco”, os negócios sociais possuem uma terceira dimensão 

que demanda atenção e resultados: impacto. A avaliação de impacto do negócio social não é 

opção para os investidores e empreendedores, pelo contrário, torna-se imperativo para que 

possam avaliar as propostas que dizem ser capazes de gerar lucros e promover transformação 

social (BRANDÃO; CRUZ; ARIDA, 2013). 

Conforme Barki (2015 p. 16), os negócios de impacto são distintos das ONGs e organizações 

da sociedade civil, porque utilizam mecanismos de mercado para sustentabilidade financeira e 
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“não dependem de doações ou outro tipo de apoio nesse sentido para sobreviver”. Para esse 

autor, “a razão primeira da existência de um negócio de impacto é seu impacto social”. 

Mas o que é impacto social?  

Hadad e Găucă (2014, p. 124-125) entendem por impacto social “as mudanças na vida das 

pessoas que são afetadas por um problema social específico”. Para essas autoras, o impacto 

pode ser “positivo ou negativo, intencional ou não, imediato e direto, ou pode manifestar-se ao 

longo do tempo e chegar a diferentes pessoas. Já para Vanclay et al. (2015, p. 2), o impacto 

social é “concebido como algo relacionado a um projeto, que afeta ou preocupa qualquer grupo 

de partes interessadas impactadas; quase tudo pode potencialmente ser um impacto social, 

desde que seja avaliado por um grupo específico de pessoas”. 

Brandão, Cruz e Arida (2013, p. 5) entendem que “o conceito de impacto social guarda 

diferentes definições que se apoiam em atributos metodológicos, temporais ou de território”. 

Segundo Comini, Barki e Aguiar (2012, p. 393) “medir o impacto social não é uma tarefa 

simples; primeiro os resultados devem ser analisados em longo prazo e não apenas pelo seu 

impacto imediato, em segundo lugar, deve ter uma definição clara do que é o valor social”. 

Notamos que não existe consenso sobre a definição de impacto. Há quem entenda que o impacto 

social “é um novo produto promissor no setor de investimentos de impacto, com potencial para 

se tornar uma fonte multimilionária de capital de crescimento para financiar programas sociais 

eficazes” (PALANDJIAN, 2012, p. 5). 

O Quadro 4 ilustra exemplos de áreas na qual os negócios de impacto florescem no Brasil. 

Quadro 4 – Exemplos de áreas de negócios de impacto brasileiro 

ÁREA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Água e saneamento 

básico 

“[...] desenvolve e comercializa tecnologia inovadora e de baixo custo para o 

reaproveitamento e reutilização de água escura, para uso doméstico, em comunidade 

afetada pela estiagem.” 

Agricultura 

“[...] trabalha com a formação de pequenos agricultores dentro das técnicas da 

agroecologia e cria um modelo de distribuição de cestas de produtos orgânicos aos 

consumidores, promovendo uma eficiente cadeia produtiva.” 

Artesanato 

“[...] desenvolve acessórios e brindes artesanais provenientes de resíduos gerados da 

operação de outras empresas e os comercializa em grandes feiras de brindes 

corporativos ou venda direta, gerando receita para os artesãos e outras instituições 

envolvidas”. 

Canais de distribuição 

“Um dos maiores problemas para artesãos e pequenos produtores rurais é a 

comercialização dos produtos. Uma das saídas que busca resolver esta questão é a 

criação de uma rede de venda direta, porta a porta, de produtos artesanais produzidos 

por grupos de baixa renda. A rede é operada por vendedoras que ganham comissão 

a partir de suas vendas. E os grupos produtivos ampliam sua receita não só com as 

vendas, mas com o fortalecimento da qualidade produtiva.” 

(continua) 

 

 



36 

(conclusão do quadro 4) 

ÁREA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Cultura 

“[...] consultoria a espaços culturais como museus para adequações à acessibilidade 

de pessoas com deficiências auditivas, visuais, mentais ou motoras. Além de 

promover mudanças na arquitetura desses locais, também são formados agentes 

culturais para o atendimento especializado deste público e desenvolvidos novos 

projetos culturais e exposições de arte, que já inclui a acessibilidade na sua concepção.” 

Energia 
“[...] desenvolve tecnologia de geração de energia solar, como é o caso de fogões 

solares, a preços acessíveis para famílias sem acesso à rede de distribuição elétrica.” 

Habitação 
“[...] produz e comercializa tijolos ecológicos para baratear o custo em obras de 

construção em comunidades carentes e envolve o público na sua fabricação.” 

Meio ambiente 

“[...] presta serviços a grandes empresas que desejam certificar suas operações e 

obter licenças ambientais e capacitam técnicos a trabalharem com o manejo 

sustentável em área de reservas ambientais.” 

Tecnologia de 

informação e 

comunicação 

“Plataforma online de divulgação de dados sobre medicamentos de baixo custo, 

vacinação e postos de atendimentos de saúde, com o intuito de oferecer acesso à 

informação de qualidade e contribuir para a prevenção de doenças.” 

Turismo 

“Uma agência de turismo que tem compromisso com o desenvolvimento dos locais 

que serão visitados por seus clientes, oferecendo vivência e conhecimento sobre as 

manifestações culturais locais. Além disso, preparam a população local para receber 

bem os turistas, com aberturas de casas de albergues, pequenas pousadas e 

transformam a visita de um ateliê de um artista popular em uma aula experimental.” 

Saúde 

“Oferecimento de consultas e exames médicos de boa qualidade a preços acessíveis 

para a população de baixa renda que não tem acesso a planos de saúde e 

desenvolvimento de aparelhos médicos com tecnologia de ponta, mas de baixo custo 

financeiro.” 

Serviços financeiros/ 

microfinanças 

“[...] fornece crédito ágil e desburocratizado para pequenos empreendedores, em sua 

maioria comerciantes formais ou informais excluídos da política do sistema 

financeiro, e também oferece um trabalho de fortalecimento da gestão financeira 

desses pequenos negócios.” 

Fonte: Adaptado pela autora, com base no Sebrae (2013, p. 12/14) 

A sustentabilidade econômica é de fato uma questão-chave na criação e crescimento de um 

empreendimento que se destina a resolver os problemas sociais, no longo prazo (SCARLATA; 

ALEMANY, 2010). Segundo Scarlata e Alemany (2009, 2010) e Scarlata, Alemany e 

Zacharakis (2012), o capital filantrópico de risco (Philanthropic Venture Capital – PhVC), 

também conhecido como filantropia de risco, tem se desenvolvido como um modelo de 

financiamento disponível para empresários que se propõem a desenvolver atividades sociais 

sustentáveis. Scarlata e Alemany (2009) apontam que o fundo de PhVC, que aplica capital de 

risco (Venture Capital – VC), foi apresentado pela primeira vez por Letts, Ryan e Grossman 

(1997) em artigo na Harvard Business Review (HBR), no qual enfatizam que muitos programas 

sociais de organizações sem fins lucrativos começam com grandes esperanças e promessas, mas 

acabam tendo impacto limitado e perspectivas incertas. A falta de apoio para efetivação desses 

programas sociais leva essas organizações a subfinanciarem suas atividades de rotina. 

Nesse sentido, fundos de PhVC surgiram no final dos anos de 1990, “como uma forma de ajudar 

as empresas sociais a se tornarem autossustentáveis” (SCARLATA; ALEMANY, 2009, p. 13). 

Tais fundos exigem que as empresas sociais recebedoras demonstrem resultados claros de 
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impacto social, entendido como “valor criado pela organização para a sociedade no 

cumprimento de sua missão, que pode incluir benefícios ambientais e ganhos sociais” 

(SANTOS; PACHE; BIRKHOLZ, 2015, p. 39). Scarlata e Alemany (2010, p. 2) apontam que 

“apenas quando as empresas são apoiadas e economicamente sustentáveis, elas são capazes de 

crescer, sobreviver no longo prazo e, assim, cumprir o seu papel ético na sociedade”. 

Os fundos de PhVC utilizam estratégias de capital de risco, técnicas e práticas comportamentais 

para o financiamento de negócios sociais com elevado potencial de impacto social e políticas 

de investimentos de alto engajamento, que geram retorno. As políticas de investimento dizem 

respeito a concentrar os recursos financeiros dos investidores em pequeno número de empresas 

sociais (SCARLATA; ALEMANY, 2009). Desse modo, selecionam-se os empreendimentos 

sociais mais promissores de um conjunto de candidatos a receberem ajuda dos fundos.  

Portanto, os investidores fornecem capital para os fundos de PhVC que, em seguida, reinvestem 

em empresas sociais de impacto social alto, cuidadosamente selecionadas, buscando maximizar 

o impacto social, ao contrário dos fundos de capitais de riscos tradicionais, que investem 

esforços em prol da maximização do retorno financeiro. 

Na Figura 3, apresentamos o modelo de investimento de capital filantrópico de risco (PhVC) a 

partir de Scarlata e Alemany (2009). 

Figura 3 – Capital filantrópico de risco – PhVC 

 

Fonte: Scarlata e Alemany (2009 p. 14, tradução da autora) 
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Scarlata e Alemany (2009) explicam pela Figura 3 como funciona o modelo de investimento de 

capital filantrópico de risco (PhVC): os investidores fornecem capital ao próprio fundo PhVC, 

que será reinvestido em empresas sociais de pequeno e médio porte de alto potencial de impacto 

social. O fundo de PhVC, ao invés de se concentrar na maximização do retorno financeiro como 

fazem os investimentos tradicionais, denominados capital de risco (Venture Capital – VC),  

visa obter e maximizar o impacto social. Para essas autoras, o principal pressuposto subjacente 

à injeção de PhVC é que o impacto social é criado e maximizado quando a empresa social for 

capaz de crescer, tornar-se autossustentável e, desse modo, sobreviver em longo prazo.  

O crescimento e a sustentabilidade social e financeira podem ser alcançados tanto por meio do 

aporte de capital, como de atividades estratégicas e de gestão. Esses dois aspectos são fatores-

chave para a sustentabilidade social e financeira, para o crescimento e a criação de valor social 

e ambos são oferecidos aos empreendedores quando são eleitos para receber fundos PhVC 

(SCARLATA; ALEMANY, 2009). 

Scarlata, Alemany e Zacharakis (2012) observam que estimar a quantidade de capital presente 

no mercado de fundos de PhVC não é uma tarefa fácil, porque não há nenhum banco de dados 

abrangente de empresas com fundo de PhVC nos EUA ou na Europa, as duas regiões onde esse 

tipo de fundo é mais presente. De forma geral, Scarlata e Alemany (2010, p. 2) afirmam que os 

fundos de PhVC “espalharam-se rapidamente, tanto nos Estados Unidos como na Europa, 

apresentando uma taxa de crescimento anual de 15% nos EUA e de 22% na Europa, entre os 

anos de 1993-2008”. 

No Brasil, segundo o relatório Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE, 2014), 

observou-se nos últimos dez anos, o desenvolvimento do investimento em negócios de impacto 

social. Isso se deve a alguns elementos, como o aumento do número de investidores e da 

quantidade de capital, a maior coordenação entre os atores envolvidos, bem como uma força de 

trabalho mais capacitada no segmento. Todos esses elementos juntos, somados à demonstração 

que os retornos financeiros e sociais podem ser combinados, de acordo com o citado relatório, 

são o fator-chave que determina o ritmo do aumento do investimento de impacto social nas 

empresas sociais brasileiras.  

Embora o mercado de investimentos de impacto no Brasil esteja crescendo, o segmento ainda 

é incipiente. Há 20 investidores de impacto social, nacionais e internacionais, ativos no país, 

incluindo gestores de fundos, bancos, fundações e empresas familiares. Particularmente,  

o segmento de serviços financeiros/microfinanças que recebe aporte corresponde, no Brasil,  
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a 89% dos investimentos nacionais e internacionais, superando as áreas da educação e saúde 

(ANDE, 2014). 

Grande parte das pesquisas sobre investimentos sociais tem focado em dois temas principais, 

apontados por Scarlata e Alemany (2010): Investimentos Socialmente Responsáveis (Socially 

Responsible Investments – SRI) e Microcrédito (Microcredit). O investimento socialmente 

responsável é definido como a “integração das preocupações éticas, ambientais e sociais para a 

decisão de investimento” (JANSSON; BIEL, 2014, p. 34). Já o microcrédito concedido pelas 

empresas sociais com fundos PhVC é uma “prestação de serviço financeiro destinado às pessoas 

de baixa renda, a fim de iniciar um pequeno negócio (autoemprego)” (SCARLATA; 

ALEMANY, 2010, p. 2). 

Neste trabalho assumimos a compreensão de Scarlata, Alemany e Zacharakis (2012, p. 283) 

quanto ao fundo de PhVC, no qual apontam ser um “modelo de financiamento disponível para 

empreendedores sociais, cujo recursos financeiros de investidores está orientado para criação 

de valor social”, corroborado por Nicholls (2006), interessando-nos negócios de inovação e 

impacto social com investimento de fundo de filantropia de risco no segmento de microcrédito.  

Nos negócios sociais, além da importância do aporte de capital feito pelos fundos de 

investimentos, outra questão relevante é a legislação. Haigh et al. (2015) informam que as 

empresas sociais têm forçado os governos a inovarem no campo da legislação, elaborando 

novas categorias de registro de empresas para protegerem os executivos da ação de acionistas 

que podem exigir a maximização e priorização do lucro em detrimento da missão social.  

Nos Estados Unidos e na Europa, há legislação diferenciada para constituição de empresas 

sociais.9 Já no contexto brasileiro, há carência de uma estrutura jurídica que ampare os negócios 

de impacto social e/ou ambiental. A Força-Tarefa Brasileira de Finanças Sociais (FTFS)10 

elaborou uma carta que traz “princípios de atuação para os mais diversos tipos de  

 

                                                 
9 Nos Estados Unidos, segundo Haigh et al. (2015, p. 6), as empresas sociais podem se registrar como “Empresa 

de Benefício ou Empresa de Benefício de Responsabilidade Limitada (Limited Liability Companies – LLC), ou 

Empresa de Propósito Flexível (Flexible Purpose Corporation), ou como Empresa de Baixo Lucro (Limited 

Liability Company – L3C)”. Na Europa, países como Bélgica, Itália e Reino Unido inspiraram-se nas leis 

americanas e criaram legislação para novas formas de organizações com finalidades sociais (KERLIN, 2006). 
10 A Força-Tarefa Brasileira de Finanças Sociais (FTFS) foi criada em maio de 2014; é composta por representantes 

de diferentes setores engajados no avanço do campo das Finanças Sociais no Brasil. Disponível em: 

<http://forcatarefafinancassociais.org.br/historico/>. Acesso em: 31 mar. 2017. 

http://forcatarefafinancassociais.org.br/historico/
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organizações, como associações, OSCIPs11 com geração de receita, cooperativas e empresas 

que atuam com ou sem distribuição de dividendos” (FTFS, 2015, p. 4). Cabe ao dirigente que 

a adotar, definir qual formato legal dará à sua organização, determinando, assim, os limites e a 

forma de atuação da respectiva entidade quanto à remuneração de dirigentes, distribuição de 

dividendos e destinação dos ativos (FTFS, 2015). 

A Figura 4 ilustra as possíveis formas jurídicas para enquadramento dos negócios sociais no 

Brasil. 

Figura 4 – Possíveis formas jurídicas para negócios sociais no Brasil 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em Carta de Princípios para Negócios de Impacto no Brasil FTFS (2015) 

Os negócios sociais definidos por Yunus, Moingeon e Lehmann‐Ortega (2009) e apontados na 

Figura 2, que não consideram a distribuição de dividendos ao(s) proprietário(s), sócio(s) e 

investidor(es), e sim o reinvestimento do excedente no próprio negócio, corresponderiam aos 

negócios sociais inclusivos, em azul [  ] na Figura 4.  

Diferentemente, o foco desta dissertação são os negócios sociais de impacto, que desenvolvem 

inovações sociais, que contam com aporte de capital filantrópico de risco (Philanthropic 

Venture Capital - PhVC) e que podem repartir todos os dividendos entre seus sócios e 

investidores. Dessa forma, diz respeito à última forma jurídica (  ) apresentada na Figura 4.  

2.4 PRÁTICAS NAS ORGANIZAÇÕES 

Para Howaldt e Schwarz (2010) e Cajaiba-Santana (2014), as inovações sociais são orientadas 

para práticas sociais. Mas, o que são práticas? 

                                                 
11 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. Uma OSCIP é uma qualificação jurídica  

atribuída a diferentes tipos de entidades privadas atuando em áreas típicas do setor público com interesse social, 

que podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada sem fins lucrativos. Disponível em: 

<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/oscip-organizacao-da-sociedade-civil-de-interesse-

publico/>.  Acesso em: 18 abr. 2017. 
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https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/oscip-organizacao-da-sociedade-civil-de-interesse-publico/
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/oscip-organizacao-da-sociedade-civil-de-interesse-publico/
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De acordo com Schatzki (2012, p. 13), “são um fenômeno social que abrange várias pessoas 

[...] são definidas como uma constelação organizada de atividades de diferentes pessoas”. 

Prática refere-se ao que as pessoas fazem individualmente ou em grupos. No uso comum, 

conforme Cook e Brown (1999, p. 59), “prática pode significar ações rotineiras ou 

competências para praticar, por exemplo, o piano ou a medicina”. O termo prática diz respeito 

a quem faz o trabalho real: “a prática de engenheiros, gestores, médicos, carpinteiros etc. [...] 

às atividades coordenadas de indivíduos e grupos, que fazem o seu trabalho real em contexto 

organizacional ou em grupo particular” (COOK; BROWN, 1999, p. 60). 

Os envolvidos em uma prática de trabalho identificam as posições sociais inter-relacionadas, 

que lhes fazem sentido e as adotam (GHERARDI, 2008). Para essa autora, práticas transmitem 

identidades que contêm experiências e fazem parte de um conjunto de outras práticas que as 

pessoas exibem pelas posições sociais que ocupam. 

De acordo com Souza, Lucas e Torres (2011, p. 632), as práticas sociais são vistas como 

“construções dos atores sociais em seus contextos de interação, podendo esse contexto ser ou 

não uma organização”.  

No âmbito das organizações, Albuquerque Filho e Machado-da-Silva (2009, p. 632) definem 

práticas organizacionais como “ações sociais regularizadas e recorrentes que continuamente 

constroem e reconstroem a organização como um sistema social ‘espaciotemporalmente’ 

delimitado”. São, portanto, “práticas sociais que ocorrem no contexto organizacional e 

caracterizam-se por terem em si durabilidade dinâmica, recursividade e reflexividade” 

(ALBUQUERQUE FILHO; MACHADO-DA-SILVA, 2009, p. 632). Para esses autores, esses 

componentes implicam na constatação de que as práticas sociais nas organizações, ao tempo 

que persistem, vão sendo continuamente “reconstruídas por atores sociais que as monitoram 

reflexivamente mediante (re)interpretação de significados no contexto das regras 

transformacionais” (ALBUQUERQUE FILHO; MACHADO-DA-SILVA, 2009, p. 632). 

Segundo Santos e Silveira (2015), uma organização reúne uma ampla gama de práticas como: 

dar ordens, fazer perguntas, relatar problemas, práticas de decisão de diretoria e gerencial, 

práticas de comunicação entre gerentes e subordinados, práticas de RH, práticas de supervisão, 

práticas do chão de fábrica, práticas de propaganda, de vendas. Qualquer decisão tomada por 

um gerente faz parte de um grupo de práticas gerenciais, assim como as ações executadas pelos 

trabalhadores na linha de montagem são componentes das práticas do chão de fábrica, por 

exemplo. Para Domenico e Teixeira (2014, p. 448), práticas organizacionais são “ações e 

procedimentos típicos definidos explicita e implicitamente por stakeholders internos 
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(parceiros/diretores/gerentes/empregados) que são utilizados para obter recursos para a 

organização”. 

De forma mais abrangente, conforme Sandberg e Dall’Alba (2009, p. 1351), a partir dessa 

perspectiva de prática, os fenômenos organizacionais como liderança, estratégia,  

ou recrutamento, dentre outros do ambiente de trabalho, não são vistos como funções ou 

propriedades de uma organização, mas como práticas sociais, nas quais os atos das pessoas e 

os objetos estão ativamente envolvidos dentro de um contexto histórico. Deste modo,  

“as práticas organizacionais podem ser examinadas mais de perto, trazendo à tona a maneira 

pela qual a prática é constituída por meio do entrelaçamento da vida com o mundo” 

(SANDBERG; DALL’ALBA, 2009, p. 1351). 

Para os teóricos que estudam práticas, a “relacionalidade” é o seu centro, por meio do qual se 

pode compreender as pessoas, sistemas ou estruturas, conforme Feldman e Worline (2016). 

Esses autores também enfatizam que as práticas transformam o trabalho individual em trabalho 

de responsabilidade coletiva, por exemplo: reuniões diárias e formação de equipes.  

Seja no ambiente organizacional ou fora dele, as práticas sociais consistem em relações 

rotineiras entre vários agentes, de maneira individual ou coletiva, que são componentes 

necessários para que sua produção e reprodução ocorram (RECKWITZ, 2002, p. 253).  

Shove e Pantzar (2005), por sua vez, alargam o conceito de práticas sociais ao afirmarem que 

são uma combinação de objetos, infraestrutura, competências, conhecimento, imagens, 

significados, ideias e interpretações. No mesmo sentido, Jacobs e Atkinson (2008) utilizam o 

termo prática social para se referirem às práticas construídas nas rotinas diárias, que são 

moldadas nas relações com os atores humanos e não humanos, como a tecnologia. Uma prática 

é um comportamento rotineiro e interligado que envolve corpo, atividades mentais, objetos, 

habilidades e competências, ou seja, um complexo sistema de diferentes materialidades 

(RECKWITZ, 2002). Além disso, as práticas estão interligadas com outras práticas e ocorrem 

em contextos organizacionais, econômicos, culturais, políticos, econômicos, da vida diária em 

diferentes graus de formalidade (RECKWITZ, 2002; RÖPKE, 2009).  

Neste estudo interessa-nos as práticas que ocorrem no âmbito das organizações formais, que 

contemplam o que as pessoas, no papel de stakeholders, fazem em suas interações com os 

diferentes stakeholders com quem se relacionam. 
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Para Wenger (1998; 2000), a pluralidade de atos construídos nas relações sociais entre 

diferentes agentes forma as “comunidades de prática” – termo usado pelo autor para referir-se 

aos múltiplos atores (ou partes interessadas) que, apesar de suas diferentes orientações  

de valor e entendimentos, compartilham de um problema comum, o que os levam a descobrir 

ou criar práticas por meio de objetos, símbolos, histórias compartilhadas, que os orientam  

na resolução e criação de valor compartilhado. De acordo com Wenger (2000, p. 1), o conceito 

de comunidade de prática “não existe por si só, é parte de um conceito mais amplo, o ‘social’, 

em que o ser humano é uma pessoa social em um mundo social”. 

Conforme Corradi, Gherardi e Verzelloni (2010), a noção de comunidade de prática pesquisada 

por Lave e Wenger (1991) e Wenger (1998) marca a passagem de uma dimensão cognitiva e 

individual para uma dimensão social e situada, em que a prática é um processo social 

participativo, cuja sociabilidade entre os profissionais está no conjunto de relações entre as 

pessoas.  

Sociabilidade é uma dimensão que reflete as interdependências entre as pessoas envolvidas nas 

mesmas práticas. Nesse sentido, os recém-chegados participam da vida organizacional e são 

socializados nesse ambiente em modos de ver, fazer e falar (CORRADI; GHERARDI; 

VERZELLONI, 2010). 

Conforme Chia e Mackay (2007, p. 217), “as práticas cotidianas são ações decorrentes das 

tendências habituais e disposições internalizadas”. A noção de agente humano (ou praticante) 

depende do envolvimento em determinada prática, sendo esta “uma forma rotineira em que  

os corpos são movidos, os objetos são usados, os indivíduos são tratados, as coisas são descritas 

e o mundo é compreendido em diferentes locais e em diferentes pontos de tempo”  

(CHIA; MACKAY, 2007, p. 217). 

De acordo com as práticas nas quais se engaja diariamente, um agente humano (praticante)  

é capaz de entender a si próprio e ao mundo em que vive (RECKWITZ, 2002). Sandberg  

e Dall’Alba (2009, p. 1357) corroboram o pensamento de Reckwitz (2002) ao afirmarem que 

“[c]omo a prática é social, ser com os outros é fundamental para nossa maneira de ser”. 

A partir do exposto, definimos, neste estudo, que práticas são aquilo que as pessoas fazem ou 

como resolvem seus problemas e desempenham suas tarefas no local de trabalho com os demais 

stakeholders12 (BRUGMANN; PRAHALAD, 2007). 

                                                 
12Nesta dissertação, adotamos o entendimento de stakeholders de Freeman (2004, p. 229), como “partes 

interessadas ou qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pelo objetivo de uma empresa”. 



44 

De acordo com Santos e Silveira (2015, p. 93), “prática nos estudos organizacionais tem uma 

agenda teórica a ser desenvolvida e um desafio metodológico a ser encarado”. Requer que o 

pesquisador vá a campo, onde a prática acontece, abordando-a em diferentes contextos 

(SCHATZKI, 2003).  

2.4.1 Práticas em empresas de inovação social 

Uma rápida busca, em fevereiro de 2017, na base de dados Spell13, sem restrição de tempo, para 

artigos, resultou em 26 publicações com a palavra ‘práticas’ como parte do título ou palavra-

chave, sendo a primeira de Oliveira e Maciel (2010), tratando dos delineamentos multiníveis 

para investigação das práticas organizacionais. Utilizando a expressão ‘práticas 

organizacionais’, obteve-se dez registros, o primeiro deles de Souki et al. (2009), que buscaram 

compreender os impactos das práticas organizacionais adotadas por uma empresa de 

telecomunicação brasileira. Quando utilizamos a expressão ‘práticas sociais’, surgiram dez 

artigos, o primeiro deles de Abib, Bulgacov e Amorim (2007), que pesquisaram o 

comportamento da estrutura informacional de duas cooperativas, por meio das práticas das 

relações sociais construídas entre as cooperativas e os seus cooperados. E, utilizando as 

combinações de palavras com expressões como: ‘práticas’ e ‘inovação social’; ‘práticas’ e 

‘empresa social’; ‘práticas sociais’ e ‘inovação social’, nenhum registro foi encontrado com 

esses parâmetros. Somente um, o artigo/ensaio teórico resgatado contendo no título ‘práticas 

sociais’ e ‘inovação’, de Souza, Lucas e Torres (2011), que propõe uma articulação teórica dos 

conceitos práticas sociais, cultura e inovação, objetivando interpretar interações realizadas em 

organizações. Além desse artigo, o único trabalho encontrado que traz em suas palavras-chave 

‘práticas’ e ‘inovação social’ é o de Simões e Domenico (2016) encaminhado para congresso 

Egos (European Group for Organizational Studies)14, que procurou entender o papel 

desempenhado pelas visões de mundo de fundadores em empresas de inovação social, 

explorando se elas se materializaram em práticas organizacionais. 

O artigo de Simões e Domenico (2016) foi fruto da dissertação defendida por Simões (2016), 

na qual esse autor, a partir das análises de seu levantamento de dados, identificou e discutiu 

                                                 
13A base de dados Spell – Scientific Periodicals Electronic Library reúne a produção nacional das áreas de 

Administração, Contabilidade e Turismo, publicada desde 1960 em periódicos classificados pelo Qualis (Capes) 

no extrato B5 ou superior, que aderiram à base iniciada, em 2012, por iniciativa da ANPAD (Associação 

Nacional dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração). 
14O estudo de Simões e Domenico (2016) faz parte do mesmo projeto guarda-chuva relatado na introdução desta 

dissertação. 
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sobre oito tipos de práticas organizacionais. O Quadro 5 mostra as categorias de práticas 

organizacionais identificadas por Simões (2016). 

Quadro 5 – Categorias de práticas organizacionais em empresas de inovação social 

CATEGORIAS 

Práticas com clientes 

Práticas com os empregados 

Práticas com fornecedores 

Práticas com acionistas 

Práticas com as comunidades 

Práticas com concorrentes 

Práticas com aceleradoras de empresas de inovação social 

Práticas com governos 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em Simões (2016, p. 57) 

Simões (2016, p. 53) identificou as práticas elencadas no Quadro 5 a partir de seu levantamento 

de dados junto a seis empreendedores de empresas de inovação social atuantes na educação, no 

microcrédito, na reciclagem de resíduos têxteis e na construção civil. Um desses 

empreendedores é o CEO-fundador da organização investigada nesta dissertação, que atua no 

microcrédito e com o qual retomamos o contato para o desenvolvimento deste estudo.  

Especificamente em relação a essa empresa (MC) identificaram-se as práticas ilustradas no 

Quadro 6.  

Quadro 6 – Práticas organizacionais da empresa MC identificadas em 2016 

CATEGORIAS 

Práticas com clientes 

Práticas com os empregados 

Práticas com fornecedores 

Práticas com acionistas 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em Simões (2016) 

As quatro práticas organizacionais identificadas no Quadro 6 por Simões e Domenico (2016, p. 

21-24) presentes na empresa (MC), foram explicadas por esses autores da seguinte forma: 

• Práticas relacionadas aos clientes/beneficiários das empresas de inovação social: 

Essas práticas dizem respeito ao empenho por parte da empresa em “humanizar os 

serviços prestados aos clientes, por meio de ‘serviços pessoais e personalizados’ de 

agentes que vivem nas mesmas comunidades”, de avaliar os agentes e garantir que seus 

clientes fossem atendidos como planejado pela empresa e de oferecer crédito “somente 

dentro do que cada cliente poderia pagar sem cair em atraso”. 
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• Práticas relacionadas aos funcionários das empresas de inovação social: Tais 

práticas referem-se aos “empreendedores cujos produtos e serviços atendem aos 

habitantes das favelas, os empreendedores enfatizaram que preferiam empregar pessoas 

dessas comunidades”. 

• Práticas relacionadas aos fornecedores das empresas de inovação social: Para a MC 

é adequado “desenvolver práticas que lhes permitam selecionar e avaliar seu 

alinhamento com os objetivos sociais das empresas sociais, com vocações, preços e 

qualidade exigidos para atender os clientes/beneficiários das empresas de inovação 

social”. 

• Práticas relacionadas com os investidores nas empresas de inovação social e seus 

concorrentes: Referente essas práticas a MC “destacou os esforços de cada empresário 

para implementar sua visão de mundo de como as organizações devem ser, em cada 

segmento operacional”. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Nesta seção foram tratadas as questões relacionadas com a abordagem e a estratégia de pesquisa 

adotadas, incluindo como foi feito o levantamento dos dados, sua análise e a interpretação dos 

resultados, abordando-se também algumas características da organização e participantes da 

pesquisa. 

3.1 ABORDAGEM E ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

Empregamos a abordagem de pesquisa qualitativa, em uma perspectiva interpretativista 

(Quadro 7), cujo “objetivo é compreender a produção de significados e conceitos usados por 

atores sociais em cenários reais” (GEPHART, 2004, p. 456). 

Quadro 7 – Pesquisa interpretativista 

Pressuposto sobre a realidade 

Relativismo: intersubjetividade da realidade local, composta de 

significados objetivos e subjetivos, representada pelos conceitos dos 

atores. 

Objetivo Descrever os significados situados, compreender. 

 

Tarefa 

Produzir descrições dos significados e definições da situação, sob a  

ótica dos participantes: entender a construção da realidade, recuperar 

divergências sistemáticas nos significados. 

Unidade de análise Ação verbal e não verbal. 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em Gephart (2004) 

A pesquisa interpretativa preocupa-se fundamentalmente com os significados relacionados a 

uma situação. Os interpretativistas entendem que o conhecimento e o significado são atos de 

interpretação das pessoas, portanto, não há conhecimento objetivo que seja independente do 

pensamento e do raciocínio humano (GEPHART, 1999).  

Merriam (2002) complementa ao afirmar que os pesquisadores qualitativos estão interessados 

nas interpretações dos indivíduos em um tempo e um contexto particular. Desejam entender 

como os indivíduos experienciam e interagem com seu mundo social. Querem compreender os 

significados que as pessoas constroem, intersubjetivamente, sobre suas experiências e como 

essas experiências fazem sentido para elas.  

De acordo com Creswell (2007), a pesquisa qualitativa é uma forma de investigação em que os 

pesquisadores constroem uma interpretação do que veem, ouvem e entendem. Dessa maneira, 

as interpretações não podem ser separadas das próprias experiências, histórias, contextos e 

entendimentos anteriores do pesquisador. 

Conforme Gerhardt e Silveira (2009, p. 32), os pesquisadores qualitativos não se preocupam 

com representação numérica, mas com a profundidade da compreensão dos dados analisados 
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“não-métricos (suscitados e de interação)”. Para essas autoras, a pesquisa qualitativa centraliza 

seus esforços nos aspectos da realidade que não podem ser quantificados, focando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.  

No estudo qualitativo, os pesquisadores têm grande privilégio e obrigação: “o privilégio  

de prestar atenção ao que eles consideram digno de atenção e a obrigação de tirar  

conclusões extraídas dessas escolhas significativas para os participantes de pesquisa” (STAKE, 

1995, p. 49). Para esse autor, uma das principais qualificações dos pesquisadores qualitativos é 

a sua experiência de vida que, associada à sensibilidade e pensamento crítico, permite que o 

pesquisador qualitativo amplie sua compreensão e também reconheça boas fontes de dados.  

Nesse sentido, para a autora deste estudo, o conjunto de suas experiências profissionais como 

psicóloga clínica há 17 anos e de Executive e Life Coaching há nove anos, permitiu-lhe, 

particularmente nas entrevistas com os participantes, aflorar conteúdos que a ajudaram a 

compreender as práticas nas interações com os clientes, à luz dos relatos e da própria atuação 

desses participantes em campo, como será detalhado mais adiante. A utilização de recurso do 

método conhecido como Psicodrama15, nos momentos de entrevistas com os agentes de 

negócios, conferiu-lhe apreender o próprio fazer do agente, no aqui e no agora, ou seja, a 

prospecção, o desembolso, a renovação e cobrança do microcrédito realizados por esses 

agentes. Portanto, a experiência profissional e de vida da autora deste trabalho foi de grande 

ajuda quando ocupou o papel de entrevistadora e precisou exercitar o ato de ouvir de maneira 

atenta e se abster de suas ideologias, convicções e preconceitos. Conforme Yin (2001, p. 82), 

“ser um bom ouvinte significa ser capaz de assimilar um número enorme de novas informações 

sem pontos de vista tendenciosos”. 

Para Merriam (2002, p. 8), existem alguns tipos de estratégias de pesquisa qualitativa. Neste 

projeto, adotamos o estudo de caso, caracterizado por ser “uma descrição e análise intensa de 

um fenômeno ou unidade social, tal como um indivíduo, grupo, organização ou comunidade”. 

No mesmo sentindo, Godoy (1995, p. 25) entende que o estudo de caso se caracteriza como um 

“tipo de pesquisa [...] que visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou 

de uma situação em particular” e Yin (2001, p. 32), como “uma investigação empírica que 

                                                 
15O Psicodrama é um método de ação profunda e transformadora, que trabalha tanto as relações  

interpessoais como as ideologias particulares e coletivas que as sustentam. Sua aplicação é uma das mais 

eficientes e criativas nos campos da saúde, da educação, das organizações e dos projetos sociais. Tal método de 

ação encena histórias, encarna personagens internos ou míticos, desenvolve enredos, cria realidades 

suplementares, no aqui e agora. Disponível em: <http://www.sedes.org.br/Departamentos/Psicodrama/ sobre_o_ 

psicodrama.htm/>. Acesso em: 3 abr. 2017. 

http://www.sedes.org.br/Departamentos/Psicodrama/%20sobre_o_%20psicodrama.htm/
http://www.sedes.org.br/Departamentos/Psicodrama/%20sobre_o_%20psicodrama.htm/
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investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

A unidade de análise no estudo de caso estudado nesta dissertação são as práticas (sociais) 

construídas nas interações entre certos stakeholders (agentes de negócio e clientes), no contexto 

de uma organização de inovação social com fins lucrativos, no segmento de 

microfinanças/microcrédito com aporte de fundos de filantropia de risco (PhVC), como 

mencionamos na introdução e no referencial teórico deste trabalho. Yin (2001, p. 44) observa 

que a unidade de análise em um estudo de caso “está relacionada à maneira como as questões 

iniciais da pesquisa foram definidas”. 

A contemporaneidade do estudo refere-se tanto à decisão de abordar práticas sociais, quanto à 

empresa objeto de estudo. Pesquisas sobre práticas em empresas sociais não são comuns, 

conforme ilustrado neste referencial teórico. Em relação aos estudos acadêmicos sobre 

empresas sociais, houve crescimento a partir do ano de 2000, e isto se deve ao fato das 

demandas do contexto atual da sociedade, amplamente apontadas na introdução desta pesquisa. 

Por sua vez, o investimento nas empresas sociais via fundos PhVC, no Brasil, começou a ganhar 

projeção por volta do ano 2005, revelando-se um caminho ainda incipiente no contexto 

brasileiro para as empresas sociais, apesar de importante.  

Desse modo, nesta dissertação, justifica-se a escolha pela estratégia de pesquisa de estudo de 

caso qualitativo, a partir da compreensão de Yin (2001), que investiga em profundidade uma 

unidade social em contexto contemporâneo. Nesse sentido a organização investigada nesta 

pesquisa é um caso exemplar, porque é a primeira no Brasil a oferecer a possibilidade de 

microempreendedores formais ou informais solicitarem o microcrédito na modalidade 

individual e sem aval para investimento em suas atividades-fim. A descrição sintética dessa 

organização é apresentada na próxima subseção. 

3.1.1 A organização investigada  

Trata-se de uma organização de inovação social com fins lucrativos, fundada no ano de 2012, 

com sede na cidade de São Paulo e mais três filiais, respectivamente, nos estados do Ceará, 

Maranhão e Pernambuco. Nasceu com capital próprio, sem passar por incubação ou aceleração, 

e passou a ter, a partir do mês de maio de 2014, participação de fundo de PhVC. 

Conforme dito previamente, essa empresa já fez parte de estudo anterior, no ano de 2015, 

realizado por Simões e Domenico (2016), que buscaram compreender os papéis desempenhados 
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pelas visões de mundo empresarial de fundadores no desenvolvimento de empresas de inovação 

social, com investimentos de fundos de PhVC, por meio da descrição e análise das práticas 

organizacionais adotadas, segundo o ponto de vista do fundador. Era a única empresa que já se 

encontrava em plena operação com cerca de 50 empregados, à época. Também é reconhecida 

nacionalmente como empresa de inovação social, tendo ganhado diversos prêmios e 

certificações16. 

Além dessas características, a decisão de retomarmos a pesquisa com essa organização 

específica deve-se ao fato de o setor de serviços financeiros/microfinanças, no Brasil, 

corresponder a 89% dos investimentos nacionais e internacionais de impacto no segmento 

social, superando a área da educação e saúde (ANDE, 2014), conforme indicado no referencial 

teórico.  

Nesta pesquisa, essa organização de inovação social com fins lucrativos foi denominada de MC 

para resguardar o seu direito ao sigilo no que concerne ao nome, tanto da organização, como 

dos participantes. Em setembro de 2016, foi obtida a autorização de seu fundador (Apêndice 

A) para darmos seguimento ao estudo longitudinal, que neste estudo contemplou o objetivo 

geral de analisar a contribuição das práticas relativas aos agentes de negócios e clientes de 

empresas de inovação social, para o alcance de seus objetivos social e econômico, conforme 

mencionado na introdução desta dissertação.  

A trajetória inicial da MC resgatamos do estudo de Simões (2016), que entrevistou, na época, 

seis empreendedores de empresas sociais, sendo uma delas a empresa investigada nesta 

dissertação. A MC foi fundada no ano de 2012, fruto do desejo de um indivíduo empreendedor 

e atual CEO-fundador, que em seguida se uniu com mais duas pessoas, atuais sócios-diretores 

das áreas de operações/financeira e comercial/marketing. Essa empresa começou com capital 

próprio, não passou por aceleradora ou incubadora. Seu primeiro modelo de negócio social foi 

um e-commerce. Tratava-se de um canal on-line para pessoas de baixa renda, da comunidade 

de Paraisópolis, na zona sul da cidade de São Paulo, pelo qual os clientes solicitavam 

empréstimos por meio da internet. Porém, não foi bem-sucedido; a MC percebeu que o cliente 

não confiava no modelo on-line, impedindo o seu sucesso (SIMÕES, 2016).  

                                                 
16 Certificada como Empresa B em junho/2015: por cumprir com altos padrões de desempenho social, ambiental e 

de transparência e se comprometer legalmente em tomar decisões considerando o impacto em longo prazo na 

comunidade e no meio ambiente. (www.sistemab.org/português); Prêmio ISTOÉ em setembro de 2015 –  

As Empresas Mais Conscientes, pelo segundo ano consecutivo. Disponível em: <http://istoe.com.br/ 440686_ 

FOCO+NO+MICROEMPREENDEDOR/>. Acesso em: 13 nov. 2016. 

http://istoe.com.br/%20440686_FOCO+NO+MICROEMPREENDEDOR/
http://istoe.com.br/%20440686_FOCO+NO+MICROEMPREENDEDOR/
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O CEO-fundador da MC, por intermédio de seus contatos, conheceu e visitou a CUFA17.  

Essa visita influenciou sua visão tanto a respeito do mundo empresarial como do potencial 

mercado que queria atender e servir. A CUFA possibilitou à MC ter acesso às informações de 

mercado em relação às favelas, permitindo-lhe, a partir disso, identificar oportunidades de 

negócio em comunidades, um público inexplorado e carente desses serviços. De acordo com 

Simões (2016, p. 60), era um “universo composto de 38% de brasileiros que se encontravam 

negativados e sem acesso a crédito, inviabilizando a criação de microempreendimentos que 

poderiam transformar a realidade econômica e social”, caso obtivessem crédito para continuar 

seus negócios. 

Nesse sentido, a MC percebeu a necessidade de redesenhar seu modelo de negócio, modificando 

sua abordagem no mercado. A plataforma on-line tornou-se apoio para uma operação pautada no 

relacionamento presencial, isto é, “olho no olho”, “ao invés de uma tela de computador”.  

Desse modo, foi criada a primeira “agência (Favela de Paraisópolis) com estrutura de atendimento 

e relacionamento com o cliente” por meio de agentes de negócios, profissionais da MC que se 

encontravam na unidade dentro dessa comunidade (SIMÕES, 2016, p. 60).  

A Figura 5 ilustra a loja física alugada e estruturada pela MC, na comunidade de Paraisópolis, 

no ano de 2015, para concentrar os agentes em seu novo modelo de negócio. 

Figura 5 – Loja física da MC, na Comunidade Paraisópolis, zona de sul de São Paulo18 

 

Fonte: Fotografado pela Autora (2016) 

                                                 
17CUFA – Central Única das Favelas (RJ) – instituição que deseja o empoderamento dos moradores de favelas 

mediante a criação de uma agenda positiva, levando conhecimento, autoestima, cultura e qualidade de vida  

aos moradores das favelas do Brasil e do mundo. Disponível em: <https://www.cufa.org.br/sobre.php>.  

Acesso em: 22 jun. 2017 
18

 Imagem da fachada da loja física da MC (nome fictício), situada na comunidade de Paraisópolis, São Paulo/SP, 

fotografado pela pesquisadora desta dissertação em outubro de 2016. 

https://www.cufa.org.br/sobre.php
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Segundo Simões (2016), o atendimento ao cliente da MC foi desenhado para ser “quase” um 

“Private Bank” para o microempreendedor. Em 2015, a MC possuía duas unidades de 

atendimento, em Paraisópolis/SP e Caruaru/PE. Além de dois escritórios, em Campinas/SP e 

Belo Horizonte/MG. Assim, em março de 2015, a MC considerou-se uma empresa financeira 

de impacto social, que tinha como missão a “humanização” do serviço financeiro. Desse modo, 

para atingir essa missão, colocou “o cliente, microempreendedor da favela sem acesso ao 

crédito por vias tradicionais, em destaque, ou seja, a empresa deseja[va] atender seus interesses 

prioritariamente e não o retorno financeiro para o stakeholders” (SIMÕES, 2016, p. 61). 

Segundo o fundador da MC no estudo de Simões (2016, p. 61), apontou que o objetivo 

prioritário de seu público-alvo era “gerar renda através de ações empreendedoras dos clientes e 

que possibilitassem um mundo melhor para a sua família por meio de acessos a serviços como 

saúde, educação, habitação, etc.”. 

Nesse sentido, os primeiros produtos planejados para atender os clientes foram o cartão  

pré-pago, microcrédito e consórcio. No mês de março de 2015, iniciou a operação de venda de 

microcrédito na comunidade de Paraisópolis, por intermédio de Agentes de Negócios 

contratados e treinados para essa atividade de venda. Em junho desse mesmo ano, a empresa 

expandiu o serviço para a cidade de Caruaru/PE e, em um ano, passou de 50 funcionários para 

166, sendo que desse número, até dezembro de 2016, 120 são agentes de negócios, distribuídos 

nos três estados do Nordeste brasileiro. Desde o final do ano de 2014, a MC passou a receber 

aporte de fundos de filantropia de risco (PhVC) para investir em suas atividades.  

3.2 LEVANTAMENTO DE DADOS E PARTICIPANTES DE PESQUISA 

A construção dos dados (FLORES, 1994) foi realizada mediante entrevistas qualitativas por 

meio dos agentes de negócios, clientes, assistente administrativo, CEO-fundador, sócio-diretor 

e sócio-investidor, além de conversas informais, observação não participante e documentos da 

empresa MC, detalhados na sequência. 

3.2.1 Entrevistas 

Godoi e Mattos (2006, p. 302) entendem a “entrevista como evento de intercâmbio dialógico, 

capaz de enriquecer a prática de pesquisa e construir novas situações de conhecimento”.  

Para Ritchie e Lewis (2003), a entrevista em pesquisa qualitativa é uma experiência  

intensa, tanto para o pesquisador como para o participante. Nesse sentido, Godoi e Mattos 



53 

(2006, p. 321) apontam que “pesquisadores qualitativos entendem que as entrevistas não são 

instrumentos neutros de obtenção de dados, mas interações ativas entre duas ou mais pessoas”. 

Foram realizadas entrevistas tanto em ambientes internos, como em externos à empresa, na sede 

em São Paulo, em Paraisópolis e na filial de Pernambuco. Já as entrevistas com os clientes 

ocorreram nos espaços onde atuam enquanto microempreendedores – tanto na comunidade de 

Paraisópolis/SP como nas cidades de Caruaru, Agrestina, Altinho, Riacho das Almas, cidades 

e sertão do agreste de Pernambuco. 

Na cidade de São Paulo, eu visitei19 em outubro de 2016, a comunidade de Paraisópolis, 

localizada na zona sul. Esse local foi, de início, onde a MC pretendia oferecer e expandir a 

venda do microcrédito para microempreendedores formais ou informais, porque já tinha 

clientes do produto consórcio on-line e maquinetas para cartão. Contudo, a proposta de venda 

desses produtos encerrou-se na comunidade, restando a carteira de 15 clientes adimplentes. 

Somente o produto microcrédito ganhou volume de vendas e expandiu-se pelo Nordeste 

brasileiro, como já mencionado nesta seção. 

Na comunidade de Paraisópolis, tive a oportunidade de visitar e conversar com um cliente ativo 

que já contratou duas renovações de crédito, para compra de novos produtos para o seu 

estabelecimento. A Figura 6 ilustra a comunidade de Paraisópolis em São Paulo/SP,  

visitada pela pesquisadora deste trabalho, em outubro de 2016. 

Figura 6 – Comunidade de Paraisópolis São Paulo/SP 

 

Fonte: Google Image  

                                                 
19Usaremos a 1ª pessoa do singular para fazer referência às atividades realizadas exclusivamente pela pesquisadora 

no campo. 
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Nas cidades de Caruaru, Agrestina, Altinho e Riacho das Almas, no estado de Pernambuco, em 

janeiro de 2017, tive a possibilidade de visitar e conversar com clientes que se encontravam em 

diferentes momentos do processo de venda do microcrédito (prospecção, desembolso do 

primeiro crédito, renovação, desembolso da renovação e cobrança). Para isso, já no mês de 

novembro de 2016, eu conversei por Skype com o coordenador de vendas da MC em 

Caruaru/PE, para me apresentar, deixá-lo a par da autorização do CEO-fundador da empresa, 

do objetivo da pesquisa, quem seriam participantes, o tempo médio de cada entrevista e de 

minhas observações no campo com os agentes. Viajei para a cidade de Caruaru/PE, em janeiro 

de 2017, e passei cinco dias visitando a filial da MC e acompanhando os agentes em suas 

atividades. 

Nesta dissertação, a escolha pelas cidades de Pernambuco se deve ao fato de a MC ter aberto a 

sua primeira filial para venda do microcrédito em Caruaru, expandindo a venda desse produto 

para várias outras cidades nesse estado. A Figura 7 ilustra as cidades de Pernambuco visitadas.  

Figura 7 – Cidades visitadas no Estado de Pernambuco 

 

Fonte: Google Image 
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Desenvolvemos um roteiro de entrevista (Apêndice B), adaptado para cada perfil de 

participante. Nesse roteiro, além dos tópicos necessários que guiaram as entrevistas, contém 

perguntas e check-list, que serviram de apoio para as entrevistadoras20, no caso de o participante 

não relatar sobre determinado assunto. As entrevistas qualitativas foram gravadas mediante 

autorização (Apêndice C). 

Desenvolvemos também um termo de consentimento de imagem (Apêndice D), a fim de poder 

registrar por meio de fotos os locais percorridos durante a pesquisa trabalho, bem como mostrar 

as atividades de trabalho dos clientes visitados. 

3.2.1.1 Perfil dos participantes da pesquisa 

A título de conhecermos tanto as áreas como os diferentes stakeholders ligados à MC, houve 

uma primeira conversa informal, em setembro de 2016, com a secretária do CEO-fundador da 

empresa. No caso da MC, foram identificados como stakeholders os sócios (incluindo o 

fundador), empregados, clientes, fornecedores e investidores.  

São foco deste estudo, especificamente, os agentes de negócios em interação com os clientes 

da organização. Portanto, neste estudo colocamos luz nas práticas dos agentes de negócios com 

os clientes, entrevistando dez agentes de negócios e sete clientes. Porém, para chegar até elas e 

caracterizar a empresa, entrevistamos também o CEO-fundador, um sócio-diretor, um sócio-

investidor e um assistente administrativo.  

O tempo médio de duração de 14 entrevistas com membros da MC foi de 1 hora e 30 minutos, 

enquanto as realizadas com os clientes da MC tiveram duração média de 14 minutos. Esse 

tempo curto de conversa com os clientes deve-se ao fato de eu ter tido acesso a cada um deles 

somente depois de o agente de negócio ter feito seu trabalho com o cliente, o que durava em 

torno de 1 hora e 30 minutos, dificultando minha chance de estender o diálogo com essas 

pessoas no seu ambiente da atividade profissional. 

Nos Quadros 8, 9 e 10 estão reunidas as características dos 21 participantes. O Quadro 8 ilustra 

as características dos participantes: agentes de negócios e da liderança de vendas da cidade de 

São Paulo e de cidades de Pernambuco. 

 

 

                                                 
20 Em algumas entrevistas, com o fundador e alguns diretores, houve a participação da orientadora. 
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Quadro 8 – Perfil dos agentes de negócios e líderes de vendas no microcrédito entrevistados 

Fonte: A autora 
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AG1 M 34 

Ensino 

médio 

completo 

 SP/SP 
 Agente de 

 negócios 
 16 anos 

 2 anos  

 e 4  

 meses 

 Comunidade de  

 Paraisópolis e suporte  

 de cobrança às  

 cidades do Nordeste 

 15 

AG2 M 25 

Superior 

Completo 

(Gestão  

em RH) 

 SP/SP 
 Agente de 

 negócios 
 6 anos 

 2 anos  

 e 4  

 meses 

 Comunidade de  

 Paraisópolis e suporte  

 de cobrança às  

 cidades do Nordeste 

 15 

AG3 M 35 

Superior 

completo 

(Admin. 

Empresas) 

 MG/MG 
 Supervisor 

 de vendas 
 15 anos 

 2 anos  

 e 5  

 meses 

 Responsável pela área 

 de suporte de SP/SP  

 e novos negócios 

 

Liderança 

AG4 M 38 

Superior 

incompleto 

(Adm. 

Empresas) 

 Arco 

 Verde/ 

 PE 

 Coordenador 

 de 

 vendas 

 17 anos 

 1 ano 

 e 4  

 meses 

 Responsável pelos  

 supervisores e agentes  

 das cidades: Jaboatão,  

 Caruaru, Santa Cruz  

 do Capibaribe e  

 Belo Jardim 

Liderança 

AG5 F 38 

 

Superior 

completo 

(Economia) 

 Caruaru/ 

 PE 

 Supervisor  

 de vendas 

 

 25 anos 

 1 ano 

 e 20  

 meses 

 Responsável pelos  

 Agentes das cidades  

 de: Caruaru, Ameixas, 

 Cumaru, Bezerros, 

 Gravata, Sairé, 

 Altinho, Agrestina 

 Cupira, Cachoeirinha,  

 São Caetano, 

 Riacho das Almas e  

 Zona Rural/Agreste 

Liderança 

AG6 F 39 

Ensino 

médio 

completo 

 Caruaru/ 

 PE 

 Agente de 

 negócios 
 23 anos 

 1 ano 

 e 20  

 meses 

 Sítios: Riacho das  

 Almas (zona rural) 

 400: 

 informais 

AG7 F 29 

Técnico em 

Agroneg. e 

Segurança 

do trabalho 

 Pesqueira/ 

 PE 

 Agente 

 de negócios 
 11 anos 

 1 ano 

 e 4  

 meses 

 Altinho, Agrestina e  

 Cupira 

 300: 250  

 informais  

 e 50  

 formais 

AG8 F 38 

Superior 

Completo 

(Tecnóloga 

em RH) 

 Bezerros/ 

 PE 

 Agente 

 de negócios 

 25 anos 

 

 1 ano 

 e 4  

 meses 

 Caruaru e Riacho  

 das Almas 

 261:  

 maioria 

 informal 

AG9 F 45 

Superior 

Incompleto 

(Serviço 

Social) 

 Caruaru/ 

 PE 

 Agente 

 de negócios 
 23 anos 

 6  

 meses 
 Caruaru 

 150: 

 maioria 

 informal 

AG10 M 28 

Superior 

Incompleto 

(Contabili-

dade) 

 Caruaru/ 

 PE 

 Agente 

 de negócios 
 10 anos 

 4 

 meses 

 Caruaru e  

 São Caetano 

 250: 

 maioria 

 informal 



57 

O Quadro 9 ilustra as características dos participantes-clientes: da comunidade de 

Paraisópolis/SP e das cidades de Caruaru, Agrestina, Altinho e Riacho das Almas (sertão do 

agreste) no estado de Pernambuco. 

Quadro 9 – Perfil dos clientes entrevistados 
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CL11 M 32 Paraisópolis/SP 

Salão de 

cabeleireiro 

masculino 

Informal 
10 

anos 
Renovação 

1 ano 

e 9 

meses 

CL12 F 43 
Riacho das 

Almas/PE 

Criação e venda 

de galinhas  
Informal 

10 

anos 
Prospecção - 

CL13 F 38 
Riacho das 

Almas/PE 

Criação de gado e 

venda para abate 
Informal 

15 

anos 
Renovação 

1 ano 

e 1 mês 

CL14 F 38 Agrestina/PE 

Confecção e 

venda de roupa 

evangélica 

Formal: 

CNPJ-

MEI 

10 

anos 
Prospecção - 

CL15 M 54 Altinho/PE 
Criação de gado e 

venda para abate 
Informal 

30 

anos 
Renovação 

1 ano 

e 5 

meses 

CL16 M 54 Caruaru/PE 
Comércio: venda 

de antenas e afins 

Formal: 

CNPJ-

MEI 

30 

anos 
Renovação 

 

4 meses 

CL17 M 48  Caruaru/PE 

Comércio: venda 

de galão de água e 

botijão de gás 

Formal: 

CNPJ-

MEI 

30 

anos 
Prospecção - 

Fonte: A autora 

O Quadro 10 ilustra as características dos demais participantes, da MC: assistente 

administrativo, CEO-fundador, sócio-diretor e sócio-investidor da cidade de São Paulo/SP. 

Quadro 10 – Perfil dos participantes da área administrativa entrevistados 
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ADM18 F 30 Superior completo (RH)  SP/SP 
Assistente 

administrativo 

2 anos e 

6 meses 
 

    CF19 M 40 
Superior completo  

(Adm. Empresas) 
 SP/SP CEO-fundador 5 anos  

    SD19 M 33 
Superior completo 

 (Adm. Empresas) 

 Fortaleza/ 

 CE 

Sócio-diretor: 

Comercial& 

Marketing 

4 anos e 

6 meses 
 

    SI20 F 49 
Superior completo 

(Adm. Empresas) 
 SP/SP 

Superintendente  

de crédito 
- 

1 ano e  

9 meses 

Fonte: A autora 
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O número de entrevistas foi definido por saturação, ou seja, “no momento em que o acréscimo 

de dados e informações em uma pesquisa não altera a compreensão do fenômeno”  

(THIRY-CHERQUES, 2009, p. 21). 

3.2.2 Observações  

As observações não participantes aconteceram nos dias em que estive presente na MC,  

para entrevistar alguns dos participantes deste estudo e em reunião formal com os funcionários 

no auditório do prédio onde está localizada a empresa na cidade de São Paulo. Já no Nordeste, 

as observações não participantes aconteceram quando entrevistei cada agente de negócios em 

uma sala alugada dentro de um espaço empresarial, localizado na cidade de Caruaru/PE, durante 

o percurso de visita ao campo com cada agente e durante a realização do trabalho desses agentes 

com seus respectivos clientes. 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 74), na observação não participante,  

“o pesquisador não se integra ao grupo observado, presencia o fato, mas não participa dele,  

não se deixa envolver pelas situações, faz mais o papel de espectador”.  

As conversas informais entre os participantes deste estudo, com os diferentes stakeholders 

ligados a empresa, também foram fontes de dados nesta pesquisa. Segundo Duarte (2002),  

há outras formas de contato que podem fazer parte das estratégias de investigação em uma 

pesquisa qualitativa, como as conversas informais. Para essa autora, elas podem se desenvolver 

entre o pesquisador e as pessoas ligadas ao universo investigado, como entre os diferentes 

stakeholders da empresa no ambiente de trabalho e/ou externo a ele, de forma presencial ou por 

meio de telefone fixo ou móvel, por aplicativos de mensagens instantâneas (WhatsApp), ou por 

correio eletrônico (e-mails). Duarte (2002, p. 146) ressalta que apesar das “conversas informais 

formarem um material complementar à pesquisa e, portanto, não se constitua foco central da 

análise, elas devem ser registradas de algum modo – de preferência, no diário de campo”. 

As conversas informais com a pesquisadora desta dissertação e aquelas por ela presenciadas 

ocorreram com diferentes stakeholders ligados à MC e em ambiente interno e externo a essa 

empresa. Inicialmente, quando estabeleceu o primeiro contato com a empresa por intermédio 

da assistente administrativa, em um segundo momento, durante visita a um cliente na 

comunidade de Paraisópolis acompanhada por um agente de negócio da empresa. Em seguida, 

as conversas informais aconteceram de diferentes maneiras, como nos encontros promovidos 

pela empresa, denominados de “Dialogando com café”, que contavam com a presença de todos 

os funcionários da sede de São Paulo/SP, por meio de Skype, WhatsApp, com colaboradores 
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administrativos da empresa, nos meios de transportes, enquanto viajava com os agentes de 

negócios do Nordeste para conhecer suas práticas no trabalho, pelo centro e cidades 

circunvizinhas de Caruaru/PE.  

Todas essas conversas informais foram registradas pela pesquisadora desta pesquisa em seu 

diário de campo.  

O diário de campo foi um instrumento de caráter descritivo que a pesquisadora deste estudo 

utilizou para sistematizar dados coletados provenientes das conversas informais, observações 

não participantes e de suas reflexões quando estava a caminho do universo investigado. 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 76), o uso de diário de campo foi utilizado como técnica 

de pesquisa, inicialmente pelo antropólogo Bronisław Malinowski, o primeiro a reunir de forma 

escrita suas observações realizadas em suas pesquisas etnográficas. Para essas autoras,  

no “diário de campo se anotam todas as observações de fatos concretos, fenômenos sociais, 

acontecimentos, relações verificadas, experiências pessoais do investigador, suas reflexões e 

comentários”. Portanto, o diário de campo ou “notas de campo”, denominado por Bogdan e 

Biklen (1994, p. 150) é o “relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e 

pensa no decurso da coleta de dados de um estudo qualitativo”. 

3.2.3 Documentos  

De acordo com Yin (2001, 107), dentre os documentos que podem ser fonte de dados em um 

estudo de caso, encontram-se: “avisos e minutas de reuniões, documentos administrativos 

(propostas e documentos internos), publicação em jornais físicos e os publicados na mídia”.  

Yin (2001, p. 109) chama a atenção para o pesquisador “obter permissão para examinar os 

arquivos de qualquer organização que está sendo estudada”. Para os estudos de caso,  

o documento deve ser escolhido se “valorizar as evidências advindas de outras fontes”  

(YIN, 2001, p. 109), como das entrevistas ou da observação não participante. Esse autor ressalta 

que os documentos são úteis no momento de checar nomes e cargos mencionados na entrevista 

e também podem fornecer outros detalhes específicos, e permitem fazer inferências a partir 

deles. Porém, observa que as inferências devem ser tratadas somente como “indícios que valem 

a pena serem investigados mais a fundo, em vez de serem tratadas como descobertas definitivas, 

já que as inferências podem se revelar mais tarde como sendo falsas indicações” (YIN, 2001, 

p. 109). Mendes (2009, p. 7) aponta que é da “interpretação e reflexão do pesquisador que fatos 

fragmentados são costurados, formando uma compreensão mais ampla sobre o fenômeno 

investigado”. 
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Além de documentos físicos, há outros disponíveis na Internet21. Desde sua criação em 1969, 

nos Estados Unidos, as pessoas, cada vez mais se comunicam através dessa grande rede de 

computadores interconectados (MENDES, 2009). Segundo Camboim, Bezerra e Guimarães 

(2015, p. 124), a Internet “vem abrindo novas oportunidades aos cientistas sociais, exigindo a 

reinvenção dos atuais processos e técnicas de pesquisa sem abandonar, no entanto,  

as perspectivas já consolidadas”. Markham (2004, p. 95) relata que no “final dos anos 90,  

a estudiosa norueguesa, Anne Ryen, utilizou a capacidade da Internet para conduzir um estudo 

de caso e de longa distância de um empresário asiático na Tanzânia”. Muitos pesquisadores 

qualitativos passaram a fazer uso de documentos disponibilizados de maneira on-line (Internet), 

que vão desde diários, autobiografias escritas a imagens de múltiplos locais e de participantes 

envolvidos. 

Os documentos analisados nesta pesquisa, parte deles foram disponibilizados pela empresa por 

meio eletrônico, nessa condição estavam o texto institucional da empresa, lista de funcionários 

contendo informações como: nome, idade, data de admissão e cargo atual; norma de conduta 

de vendas para os agentes de negócios, denominada “Regras do Jogo” (Anexo A) e uma lista 

de endereços contendo os links para acesso às entrevistas concedidas para revistas e jornais, 

vídeos em formato digital (YouTube) de palestras realizadas pelo CEO-fundador da empresa.  

Também foram consultados e analisados: página na rede social (Facebook), imagens dos 

eventos ocorridos dentro da sede, nas filiais e em ambientes externos à empresa publicados  

no Instagram, vídeos feitos pelo aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) com 

depoimentos de clientes de microcrédito, painéis ilustrando os dados de pesquisa qualitativa  

e quantitativa realizada pela empresa com clientes e agentes no Nordeste brasileiro, folhetos 

com dados (nome, número de celular) da empresa e dos agentes de negócios sobre o 

microcrédito entregues pelos agentes nas áreas comerciais, fotografias do espaço físico da sede 

da organização em São Paulo/SP, da filial de Caruaru/PE e das atividades de trabalho dos 

clientes visitados da empresa nesta pesquisa.  

                                                 
21Segundo Markham (2004, p. 96) enfatiza que como um “termo abrangente que inclui os termos associados 

ciberespaço e da Web (World Wide Web), a Internet pode se referir à rede real e à troca de dados entre 

computadores”. 
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3.3 ENTENDENDO A PRÁTICA DOS AGENTES DE NEGÓCIOS: A “COZINHA” DA 

 PESQUISA DE CAMPO 

Nesta seção, a pesquisadora desta dissertação descreve de que maneira conduziu a pesquisa de 

campo, em específico com os agentes de negócios em interação com clientes na cidade de 

Caruaru/PE.  

Nesse sentido, a fim de entender a prática dos agentes no Nordeste, ou seja, aquilo que os 

agentes fazem em suas atividades de trabalho, eu entrevistei primeiramente o coordenador de 

vendas e em seguida a supervisora de vendas, de modo a compreender a partir dos relatos desses 

profissionais quais eram as atividades realizadas pelos agentes e como me descreviam essas 

atividades, qual era a prática dos agentes no campo e se essa prática era comum a todos os 

agentes ou não.  

Eu percebi que o coordenador foi mais sintético ao relatar sobre as atividades dos agentes,  

ou seja, a prática que eu buscava conhecer. Desse modo, eu já fui mudando o direcionamento 

da entrevista com a supervisora de vendas, ao ouvir uma descrição breve sobre a prática dos 

agentes, eu insistia nesse assunto perguntando os detalhes.  

Constatei que teria que usar de outros recursos nas entrevistas com os agentes, a fim de entender 

como realizavam suas atividades, porque muitas perguntas poderiam tornar o processo 

cansativo, então eu pensei em algo mais dinâmico e que trouxesse o resultado esperado, isto é, 

entender a prática à luz do seu praticante. Um recurso que contribuiu positivamente para que 

eu compreendesse em detalhes cada ação realizada pelo agente, foi convidá-lo a representar 

comigo suas tarefas. Desse modo, ora eu atuava como uma nova funcionária da MC, contratada 

para ser agente de negócios, ora eu atuava como uma potencial cliente em cada etapa relativa 

ao microcrédito, por exemplo, prospecção. Eu pude realizar dessa forma, porque já havia 

entrevistado tanto o coordenador como a supervisora de vendas, o que me ofereceu um 

panorama dos pontos-chave a serem explorados com os agentes. 

Assim, eu escolhi para me auxiliar nas entrevistas um recurso do método Psicodrama, 

encenação de história. Utilizei-o porque percebi que pedir durante a entrevista para o agente 

descrever suas atividades de trabalho, mostrou-se insuficiente para captar o entendimento do 

agente sobre sua prática. Todos os agentes entrevistados resumiam suas atividades em quatro 

partes: prospecção, desembolso (possui duas fases: desembolso da prospecção e desembolso da 

renovação), renovação e cobrança. Falavam o nome da atividade e não como a atividade era 
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realizada. Referiam-se às etapas do microcrédito de forma sucinta, o que exigia de mim uma 

nova pergunta para que contassem sobre as ações envolvidas.  

Quando passei a fazer uso do recurso cênico, colocando-me como uma nova agente que 

precisava aprender a forma de trabalhar da MC no produto microcrédito, percebi que o agente 

conseguia relatar suas atividades com muito mais detalhes, dando oportunidade para propor 

outras perguntas, se eu não entendesse a explicação do agente.  

Procedi da mesma forma em relação às modalidades do microcrédito, ou seja, prospecção, 

desembolso do primeiro crédito, renovação, desembolso de renovação e cobrança.  

Eu me coloquei como uma potencial cliente, no caso de prospecção, e fazia perguntas como se 

estivesse interessada em conseguir um crédito. Já no momento do desembolso do primeiro 

crédito, eu confirmava por meio de perguntas muitos dos questionamentos realizados na 

prospecção, para saber como o agente agiria com o cliente. Para a modalidade renovação, eu 

também criei motivos para conseguir renovar o empréstimo ou aguardava o agente oferecê-la, 

resistindo e não aceitando a proposta, sempre com o propósito de saber como o agente conduz 

a situação e orienta o cliente. Nos momentos de cobrança, coloquei-me como cliente recebendo 

uma ligação do agente, confirmando se paguei ou não a parcela ou recebendo uma visita do 

agente no local da minha atividade. Criei, hipoteticamente, desculpas para o não pagamento e 

fiz acordo de pagamento, tudo com a intenção de saber qual a ação do agente em cada momento. 

Dessa forma, eu agi com cada agente entrevistado para entender se algo havia mudado na 

maneira de trabalhar. Após cada entrevista, que era na parte da manhã, eu saía com o agente ou 

com uma dupla de agentes para realizar as atividades programadas para aquele dia. O meio de 

transporte para visitas aos clientes foram os mais diversos: a pé, mototáxi, motocicleta,  

jipe (transporte público não convencional). O transporte público convencional não trafega nas 

rodovias, então é necessário ter outro recurso. No caso de visita à cidade Riacho das Almas, 

localizada no agreste pernambucano, eu e o agente fomos de jipe até a rodovia, e depois, 

seguimos com mototáxi (agendado previamente por ele). 

Já com os clientes, os agentes apresentavam-me como uma visitante de São Paulo. No entanto, 

muitas vezes esqueciam-se de falar e já iniciavam suas atividades. Nessa última situação,  

eu pedia licença, apresentava-me ao cliente e, aproveitando o momento, indagava se ao final do 

atendimento poderíamos conversar um pouco. No primeiro cliente visitado, percebi que uma 

entrevista por volta de 30 minutos com ele não seria possível, porque o agente, em um 

atendimento de prospecção, levava em média 1 hora e 30 minutos para suas atividades.  



63 

Ao perceber que seria impossível realizar uma entrevista mais longa com os clientes, devido à 

falta de tempo tanto deles como dos agentes, já que os últimos têm outras atividades a realizar, 

optei por ter uma conversa breve, com perguntas direcionadas ao microcrédito. Por esse motivo, 

as entrevistas com os clientes foram breves, apenas para identificar alguma prática de trabalho 

entre esses atores, agentes e clientes. 

Em todas as visitas aos clientes, eu carreguei comigo um diário de campo para anotar a cidade 

ou o bairro para onde estávamos indo, o que iríamos fazer, com quem iríamos falar. Esse diário 

serviu também para fazer minhas anotações de como o agente realizava a atividade, enquanto 

o agente conversava com o cliente, sobre o microcrédito. Assim, eu poderia confrontar se o que 

conversamos e encenamos durante a entrevista equivalia ou não ao realizado pelo agente.  

Além disso, com base nas minhas anotações, eu poderia perguntar posteriormente para o agente 

sobre alguma ação realizada com o cliente, mas que ele não havia mencionado na entrevista. 

3.4 ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS  

Gomes (2001, p. 68) observa que conforme os dados estão sendo tratados “em uma fase distinta 

com a denominação ‘análise’ em pesquisa qualitativa”, não devemos esquecer de que durante 

toda a fase de coleta de dados já pode estar ocorrendo. 

Bogdan e Biklen (1994, p. 205) entendem que “análise de dados é o processo de busca e de 

organização sistemática de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais 

que foram sendo acumulados durante o levantamento de dados”. Para Creswell (2007),  

o processo de análise de dados envolve aprofundamento, cada vez mais, do pesquisador no 

entendimento dos dados coletados para posterior interpretação de seu significado. Na análise 

qualitativa de dados, o significado do fenômeno investigado depende do contexto em que está 

sendo observado, e o pesquisador pode cometer erros ao querer compreendê-lo sem considerar 

esse contexto (DEY, 2005). Nesse sentido, Teixeira (2003, p. 191-192) observa que a análise 

de dados é o “processo de formação de sentido além dos dados, e esta formação se dá 

consolidando, limitando e interpretando o que as pessoas disseram e o que o pesquisador viu e 

leu, isto é, o processo de formação de significado”. 

A literatura sobre pesquisa qualitativa reúne vários métodos que podem ser utilizados para a 

análise dos dados. Neste trabalho, adotamos a análise temática proposta por Braun e Clarke 

(2006), que entendem ser um método para identificar, analisar e relatar padrões (temas) a partir 

da construção dos dados. Para essas autoras, a análise temática organiza e descreve o conjunto 

de dados com riqueza de detalhes. Nesse sentido, a “análise temática torna-se uma ferramenta 
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de pesquisa flexível e útil, que pode potencialmente fornecer uma rica e detalhada,  

mas complexa análise de dados” (BRAUN; CLARKE, 2006, p. 5). 

Um tema, segundo essas autoras, “capta algo importante sobre os dados em relação à questão 

de pesquisa e representa certo nível de resposta padrão ou significado dentro do conjunto de 

dados” (BRAUN; CLARKE, 2006, p. 10). 

Braun e Clarke (2006) sugerem seis diferentes fases que o pesquisador deve considerar ao 

realizar análise temática dos dados. Afirmam não se tratar de regras e nem de um processo 

linear, mas de preceitos básicos que, uma vez aplicados com flexibilidade, permitem atender à 

questão de pesquisa. O Quadro 11 ilustra as seis fases e sua descrição. 

Quadro 11 – Análise temática  

FASES DESCRIÇÃO 

1. Familiarizar-se com os seus dados Transcrição dos dados, se necessário, ler e reler, anotando as 

ideias iniciais. 

2. Geração de códigos iniciais Codificação de características relevantes que emergem dos 

dados agrupando-os por códigos. 

3. Procura por temas: códigos de classificação Agrupar os códigos em temas potenciais. 

4. Definição e nomeação dos temas 
Análise contínua da história geral que a análise revela, para 

refinar as especificidades de cada tema, gerando definições e 

nomes claros para cada tema. 

5. Revisão dos temas 

Gerar um mapa temático de análise, a partir da Fase 1 – 

transcrição e notação das ideias iniciais e da Fase 2 – 

codificação de características relevantes, agrupadas por 

códigos. 

6. Produção do relatório 
Seleção de exemplos de relatos para relacioná-los à análise, 

pergunta de pesquisa e referencial teórico, a fim de produzir o 

relatório final da pesquisa. 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em Braun e Clarke (2006) 

Todos os dados foram transformados em dados textuais (FLORES, 1994). Nesse sentido, as 21 

entrevistas realizadas nesta pesquisa foram transcritas na íntegra e analisadas segundo a análise 

temática proposta por Braun e Clarke (2006). Após sua transcrição, o processo de análise foi 

desenvolvido da seguinte maneira: 

• Inicialmente, foi realizada a audição das entrevistas dos agentes e clientes, seguindo-se 

a leitura das transcrições dos áudios, grifando nos textos trechos de relatos desses 

participantes. A finalidade nessa etapa foi de reconhecer potenciais temas.  

• Após o destaque dos trechos escritos, eles foram separados, primeiramente, pelo aspecto 

da comunalidade de significados que se encontravam explícitos nos relatos desses 

participantes.  

• A identificação de subtemas levou-nos à identificação de 20 práticas existentes na 

interação dos agentes com os clientes, possibilitando a criação de um quadro temático. 
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• Em seguida, o mesmo procedimento de audição e leitura das transcrições foi feito com 

o material dos participantes: CEO-fundador, sócio-diretor, sócio-investidor e assistente 

administrativo. Nessa etapa, o objetivo foi identificar práticas, por exemplo,  

na interação de agentes e supervisão e na interação de agentes e empresa, que mostrasse 

relação e interferissem nas práticas dos agentes com clientes. 

• O material textual das entrevistas também foi utilizado para caracterização da empresa, 

descrita na próxima seção. 

• Os trechos dos relatos destacados dos participantes entrevistados estão presentes na 

seção análise e interpretação de dados desta dissertação. Algumas dessas falas foram 

repetidas para ilustrarem algumas práticas. O uso de um relato em mais de um lugar é 

permitido, segundo Braun e Clarke (2006). 

No Quadro 12, é apresentado um resumo das opções metodológicas adotadas na realização 

desta pesquisa. 

Quadro 12 – Resumo das opções metodológicas 

ITEM DESCRIÇÃO 

Problema de pesquisa 
Quais práticas de organizações de inovação social contribuem para o 

alcance dos objetivos social e econômico? 

Objetivo geral 
Compreender a contribuição das práticas de empresas de inovação social 

para o alcance de seus objetivos social e econômico.  

Objetivos específicos 

a) Caracterizar a organização de inovação social investigada  

b) Descrever e analisar as práticas relativas aos agentes de negócios nas 

interações com os clientes. 

Abordagem de pesquisa Qualitativa. Perspectiva interpretativista (GEPHART, 2004). 

Estratégia de pesquisa Estudo de caso. 

Fontes de dados 

Entrevistas qualitativas  

Observações não participante  

Documentos  

Análise e interpretação de 

dados 
Análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006) 

Fonte: A autora  

Godoy (2006, p. 138) observa que a questão do rigor em estudo de caso qualitativo, isto é, 

conferir qualidade nesse tipo de estudo, passa pelos significados dos “conceitos de 

fidedignidade, validade e generalização”. Para essa autora, a confiabilidade em pesquisa 

qualitativa exige constante verificação do preparo do pesquisador, da escolha dos participantes, 

do processo de análise e da apresentação do relatório final. Segundo Ollaik e Ziller (2012,  

p. 232), a validade em pesquisa qualitativa refere-se à “escolha coerente dos procedimentos 

metodológicos e a consistência da análise de resultados, permitindo que a pesquisa se torne 

merecedora de publicação para contribuir para o conhecimento”. Para esses autores, a intenção 

de um estudo de natureza qualitativa está em “descrever, analisar, buscar compreender e não 
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generalizar”. Quanto ao aspecto da fidedignidade em pesquisa qualitativa, Minayo (2012,  

p. 625) sugere que o pesquisador deve guiar-se pela “teoria, método e técnicas adequados, 

descritos e avaliáveis por qualquer outro investigador”. Além disso, a realização de uma boa 

análise qualitativa deve “explicitar as ações do pesquisador no campo, assim como seus 

interesses e dificuldades na construção do objeto”.  

Nesse sentido, “um estudo de caso, por exemplo, deve ser escolhido pela possibilidade de novos 

aprendizados e não pela possibilidade de generalização de outros casos” (GODOY, 2006,  

p. 139). Para essa autora (2005, p. 83), a duplicação exata de um método e de um conjunto  

de procedimentos de investigação pode não produzir resultados idênticos. Nesse sentido, 

“como situações sociais únicas não podem ser reconstituídas com precisão [...] é difícil 

imaginar-se uma replicação dos passos metodológicos seguidos pelo investigador”.   



67 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Nesta seção, incialmente, caracterizamos a empresa (MC), em seguida, descrevemos sobre cada 

uma das 27 práticas identificadas e analisadas na MC. São elas: 20 práticas relacionadas à 

interação de agentes com os clientes, sendo 11 práticas envolvidas na captação e fechamento 

de proposta de novo cliente, três práticas envolvidas na assinatura do contrato para liberação do 

microcrédito, três práticas envolvidas na cobrança de clientes e três práticas envolvidas, 

exclusivamente, na renovação do microcrédito. Além, de três práticas relacionadas à interação 

de agentes e supervisão e quatro práticas relacionadas à interação de agentes e empresa,  

que se conectam e interferem nas práticas dos agentes em interação com os clientes.  

Em seguida, descrevemos sobre um dia de agente de negócio da MC. Finalizamos essa seção 

refletindo sobre o conjunto das 27 práticas e sua contribuição para os objetivos social e 

econômico da MC. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

Todas as informações que constam neste item foram adquiridas por meio das entrevistas, 

observação não participante, conversas informais, documentos e anotações da pesquisadora em 

seu diário de campo. Buscamos caracterizar a empresa em ordem cronológica dos fatos. 

Na primeira entrevista realizada com o CEO-fundador da empresa MC, em 23 de julho de 2015, 

a MC considerava-se uma empresa financeira de impacto social, que nasceu com recursos 

financeiros próprio no ano de 2012, não passou por incubadora e nem aceleradora, conforme 

mencionamos nos procedimentos metodológicos desta dissertação. No entanto, em entrevista 

com um dos sócios investidores, a MC foi considerada uma start-up e que deve ampliar  

seu mercado e o impacto social em função disso. Segundo entrevista de Simões com o  

CEO-fundador em 2015, os produtos oferecidos pela MC eram a maquininha para recebimento 

de pagamento e o microcrédito.  

No período de um ano, entre o trabalho de Simões (2016) e a reentrada na organização,  

em setembro de 2016, o CEO-fundador (CF) passou a considerar a MC a empresa brasileira 

mais especializada em microempreendedor. Conforme relatado pelo (CF): “hoje a gente se 

define como a empresa mais especializada em microempreendedor no país”. 

Em março de 2015, a MC iniciou a venda do microcrédito na comunidade de Paraisópolis. 

Trata-se de um microcrédito com características diferentes das praticadas por bancos e 

empresas financiadoras tradicionais, em que o microcrédito é vendido em grupo, conhecido 
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como crédito solidário, como já mencionamos na introdução desta dissertação. O microcrédito 

não é um produto novo, existe desde 1971, porém o produto oferecido pela MC tem o 

diferencial de ser individual e sem aval, para microempreendedores formais ou informais.  

Na modalidade individual e sem aval, o microempreendedor assume sozinho com o pagamento 

do valor solicitado e depende, unicamente, da comprovação de sua atividade-fim e do histórico 

de seu CPF para aprovação do microcrédito.  

Conforme relatado por um entrevistado: 

AG4: [...] aqui [na MC] não, como [o microcrédito] é individual, sem avalista 

nenhum, não tem aval nenhum de ninguém [...] a [empresa financiadora, sócia-

investidora da MC] avalia a parte final do negócio [cadastro final do cliente], avalia o 

teu CPF. Ela [empresa financiadora, sócia-investidora da MC] pega teu CPF e faz um 

balanço dele, tudo o que já fez na vida, se paga ou não, se paga bem ou não [...].  

Além, do diferencial do microcrédito da MC ser individual e sem aval, a agilidade tecnológica 

da empresa para a análise o crédito mostrou ser outro aspecto positivo. Conforme relatos dos 

clientes, agentes de negócios e do CEO-fundador: 

CL13: Esse é melhor, porque é individual, o outro era em grupo, eu achei muito [...] 

não gostei de jeito nenhum, porque eu sempre pago minhas coisas em dia e o povo 

sempre estava pagando atrasado. Eu estava me sujando por conta dos outros, eu não 

gostei, achei melhor ficar nesse sozinho. Achei melhor [...] esse é mais [o valor] e 

melhor porque fico sozinha, se a pessoa se sujar não vai sujar ninguém. O que gostei 

mais dele foi isso. 

CL16: [...] sem garantia de nada, só olhou pra mim assim. Sempre se trabalha com 

garantia, em banco, mas [o agente da MC] olhou pra mim aqui e tirou minha foto e 

está certo, passei no teste. 

AG4: [...] o microcrédito é antigo, no Brasil, existe desde 1971, ele nasceu para ajudar 

essas pessoas que são marginalizadas, estão à margem do crédito [...] a MC vem com 

uma proposta diferente, trabalhar com tecnologia de ponta, que é poder fazer crédito 

rápido, sem burocracia, sem precisar fazer xerox de papel e nem nada disso, tudo 

através de Ipad e com o crédito individual, que é o mais simples hoje no mercado e 

de melhor aceitação pelo nosso cliente [...]. 

AG7: O diferencial da gente é que a gente libera o crédito rápido [...] muitas pessoas 

que têm crédito em grupo já não têm mais, tem conosco, porque gostam, conseguiram 

crescer [...] foi um crédito abençoado mesmo. Investiram e tiveram retorno e querem 

mais e têm agilidade [...] agilidade pela tecnologia. Então, se é ágil, se ele tem um 

crédito mais rápido para aquilo, então ele vai conseguir gerar dinheiro, realizar talvez 

um sonho [...].  

CF: [...] a gente entende e defende essa informalidade. Eu se fosse eles, seria informal, 

porque não são eles que têm que se adaptar ao país, é o país que precisa se adaptar a 

eles. Hoje para um cara desses ser formal, ele vai morrer, ele morre, não vai sobrar 

dinheiro pra ele. Da mesma forma que o país precisa de uma reforma da previdência 

senão ele não aguenta, precisa de uma reforma também quando se fala de 

microempreendedorismo. Nosso cliente não aguenta. Só que ele fez ao contrário, ele 

falou "não vou entrar no sistema senão eu vou morrer". Não é que é uma condição ser 

informal, mas hoje posso te garantir que esse cara não tem condição e não tem 

vantagem nenhuma em ser formal também. 
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A partir dos relatos anteriores, podemos inferir que a inovação social está intimamente 

relacionada à inovação tecnológica, como destaca Lévesque e Crevier (2002, p. 9), quando 

apontam que as inovações sociais e as inovações tecnológicas, muitas vezes, são relacionadas, 

podendo haver alguma complementaridade entre elas, ou seja, “a inovação tecnológica estimula 

a inovação social, ao passo que a inovação social gera a inovação tecnológica. Portanto, são 

dois momentos de um mesmo processo que é a inovação em geral”. 

O microcrédito da MC é, em tese, destinado ao microempreendedor que precisa de capital de 

giro, compra de maquinário, aumento do estoque ou outra necessidade relacionada à atividade-

fim do cliente. O montante que a MC oferece como microcrédito individual está entre  

R$ 400,00 e R$ 14200,00, podendo o valor solicitado ser dividido em, no mínimo, quatro e no 

máximo 12 parcelas. Sendo que a primeira parcela tem até 50 dias para pagamento.  

Conforme relatos dos agentes de negócios:  

AG4: [...] é considerado microempreendedor individual no Brasil, receita bruta, até 

R$ 120 mil ao ano. Se passar disso ele não é mais microempreendedor, então não pode 

mais tirar microcrédito. Tem que ser ME, tem que tirar direto no banco e vai ter que 

enfrentar a burocracia e tudo aquilo [...] a MC é uma empresa de microcrédito voltada 

para comprar mercadoria, para a senhora investir mais seu capital de giro, é um crédito 

sem burocracia, crédito individual [...] a ideia é orientar o cliente, de que ele invista 

na atividade dele. Porque é da atividade dele, que ele vai tirar o recurso pra pagar o 

banco e pagar a dívida dele. A orientação é essa [...] o limite [do valor do microcrédito] 

é de R$ 400 até R$ 14200,00 reais [...]. 

AG9: [...] a gente trabalha [com parcelas] de 4 até 12 meses, vai depender do valor 

também, da data que você escolher [...]. 

A taxa de juros ao mês do microcrédito da MC é a maior do mercado nesse segmento, é de 

5.4% para o primeiro crédito e de 3.9% para renovação. Segundo seu fundador, essa taxa maior 

de juros se deve ao valor do custo do dinheiro para uma empresa que não tem incentivo do 

governo, por exemplo. Conforme relatado pelo CEO-fundador: 

CF: Essas instituições que oferecem a 3.9%, vou pegar o exemplo do (Banco N), 

primeiro, ele capta dinheiro muito mais barato do que eu. Se eu captasse dinheiro com 

o custo que ele capta, com o dinheiro incentivado do governo, a minha taxa seria mais 

para 2.2%. Então ele tem uma vantagem que ele capta mais barato. A outra coisa é o 

seguinte, vamos olhar o produto, eles fazem um grupo. O que acontece? A taxa é a 

partir de 3,9%. Se alguém do teu grupo falhar, você paga e, é o que acontece. Hoje, 

por que eu ofereço [taxa de juros] um pouco mais no primeiro crédito? Depois também 

vai para 3.9%, por quê? Porque eu preciso te conhecer um pouco melhor. Se eu não 

cobrar essa taxa, porque minha inadimplência é 9%, no primeiro crédito e depois, 

quando o cara volta [renova], ela cai para 3% e fico com uma inadimplência média de 

6%, eu não vou conseguir aprovar 62%, eu aprovaria o que o banco tradicional que 

faz individual aprova, que é 12% [...] quando eu acesso esse dinheiro mais barato eu 

tenho a obrigação, porque é um indicador que eu tenho na empresa, tenho que reduzir 

minha taxa de juros. No final do dia não é que eu escolhi 5.4%, é o que eu consigo 

acomodar agora, para ter o retorno mínimo desejado, também para os nossos 

investidores, tanto que esse ano, mesmo cobrando 5.4%, a gente vai perder 14 

milhões. Esse ano agora. Não é que [...] à medida que a gente vai conseguindo ter 
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mais escala e mais dinheiro barato, porque no final do dia eu compro dinheiro e vendo 

dinheiro, eu repasso isso para o cliente. 

Na comunidade de Paraisópolis, a empresa já tinha clientes de consórcio on-line e de 

maquininha como meio de pagamento. O treinamento de vendas para os agentes de negócios 

contratados para a venda do microcrédito na comunidade de Paraisópolis foi realizado em uma 

sala alugada, que se tornou a loja física da MC nessa comunidade. Os agentes de negócios da 

cidade de São Paulo, durante o treinamento, contaram com a presença de agentes de negócios 

do Nordeste, que tinham uma carteira de clientes e experiência previa na área de crédito e 

microcrédito, pois trabalharam em bancos e empresas financiadoras. Os agentes de negócios do 

Nordeste vieram participar do treinamento dos agentes de negócios de São Paulo para 

compartilharem suas experiências nessa atividade, eles foram contratados pela MC para darem 

início à venda do microcrédito no Nordeste, em junho de 2015, iniciando pela cidade de 

Caruaru/PE. Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG5: [...] passei 4 anos e 2 meses mais ou menos. Era justamente com essa mesma 

equipe que nós trabalhamos hoje, na MC, a maioria. A maioria veio de lá, foi captado 

por (supervisor de vendas) que era meu gerente na (empresa de crédito financeiro)  

[...] ele tem muita experiência [...] Banco do Nordeste é Pernambuco [...] logo em 

seguida, quando fui demitida da (Empresa de crédito financeiro em Caruaru), quem 

me demitiu foi (supervisor de vendas A), que era meu gerente na (Empresa de crédito 

financeiro em Caruaru), ele disse: fica tranquila, porque nós vamos trabalhar 

novamente e não vai demorar [...] a MC fez uma proposta para ele [...] quando ele 

veio para a MC, a primeira pessoa que ele pensou foi eu [...] ele chamou o (Agente A) 

que é meu colega, que é o supervisor de vendas (da cidade vizinha de Caruaru) e 

chamou (agente B) e outros que hoje são agentes de microcrédito [...] assim foi 

formando a equipe de Pernambuco [...] nosso primeiro encontro foi em Paraisópolis 

[...] na verdade a gente é quem deu treinamento ao pessoal de São Paulo [...] nós todos 

viajamos daqui e fomos para lá. 

AG6: Foi por intermédio do [supervisor de vendas A]. O [supervisor de vendas A] 

entrou em contato com ele, fez a proposta para ele de trabalho e daí ele tinha que 

montar uma equipe, onde fomos em cinco. Então, já eram pessoas que vinham desde 

o (Banco N). Já tínhamos uma carteira sólida de clientes, então quando ele me fez a 

proposta, eu ia fazer 1 ano no dia 5 e sai no dia 24 do mês anterior da empresa, pedi 

minha demissão. A gente tinha que preparar viagem e fui [...] na MC nós levamos 

nosso trabalho de microcrédito, na realidade para MC, porque era uma empresa que 

até então não trabalhava com microcrédito. Fomos a São Paulo, visitamos a 

comunidade de Paraisópolis, vimos como o pessoal estava trabalhando lá, tivemos 

muitas experiências com eles [...] são realidades parecidas [...] a gente tinha aquele 

campo, tentou passar para os meninos que também não tinham a experiência que não 

tínhamos em campo [...] fomos lá entre 27, 28 de abril de 2015, para São Paulo, para 

fazer esse treinamento. Aqui, dia 5, a gente já estava em ativa, aqui em Caruaru, 

aproximadamente. 

No treinamento de vendas, a MC abordou o manuseio da ferramenta tablet e a interação com 

as telas obrigatórias de preenchimento para cadastro dos clientes. Embora grande parte dos 

agentes de negócios do Nordeste já possuísse experiência com essa ferramenta, devidos aos 
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seus trabalhos anteriores em bancos e empresas financiadoras, os agentes da comunidade de 

Paraisópolis não sabiam usar essa tecnologia. 

O tablet é uma inovação tecnológica que une as características de um tipo de computador,  

só que portátil, com as dimensões físicas ajustadas para ser carregado nas mãos. Ele oferece ao 

usuário os mesmos recursos de um computador convencional de uso profissional. Para Bignetti 

(2011, p. 7), as inovações tecnológicas geram vantagem competitiva, apropriação de valor e 

obtenção de altos lucros. Para esse autor, a inovação tecnológica é diferente da inovação social, 

no que se refere à “finalidade, estratégia, lócus, processo de desenvolvimento e da difusão do 

conhecimento”, porém elas não se tornam incompatíveis, como corroborado por Lévesque 

(2005), quando observa que as inovações sociais têm sempre um suporte técnico mínimo que 

as suporta, recursos e atores relativamente específicos envolvidos. Conforme relatos dos 

agentes de negócios: 

AG2: [...] eu lembro que quando eu fui fazer o microcrédito para ele, começou a 

chover e aí, a lona toda furada, a gente começou a se molhar e ele falou: "Entra nesse 

carro aqui". A gente entrou no carro e começou a fazer o microcrédito para ele, que a 

gente fazia tudo no tablet [...]. 

AG4: [...] MC vem com uma proposta diferente, trabalhar com tecnologia de ponta, 

que é poder fazer crédito rápido, sem burocracia, sem precisar fazer xerox de papel 

[...] tudo através de Ipad [...] primeiro e mais forte que você vai ver, em campo, 

quando você for andar com os meninos, agora, é a tecnologia. Hoje a tecnologia da 

MC, eu considero de ponta [...] é um ganho de anos luz na frente das outras empresas 

[...]. 

AG6: No [Banco N] não tinha essa questão do Ipad. Nós trabalhávamos com xerox 

da documentação. Andávamos com muitos papéis muitas planilhas, então isso já foi 

[...] na [empresa de crédito financeiro] tínhamos o Ipad também, que não era com a 

mesma intensidade e agilidade que a MC nos proporciona [...].  

AG7: Para mim não foi tanta dificuldade, porque na [empresa de crédito financeiro 

que eu trabalhava], quando eu entrei, a gente já trabalhava com tablet [...]. 

Na reentrada na organização, em setembro de 2016, observamos significativas alterações  

na MC. A primeira delas e mais significativa foi a alteração do mercado atendido. A empresa, 

originalmente, se propôs a vender e expandir o microcrédito nas comunidades (favelas) 

localizadas em grandes centros, como São Paulo/SP, iniciando pela comunidade de 

Paraisópolis, localizada na zona sul da cidade e na cidade de Caruaru/PE, Nordeste brasileiro. 

Porém ela modificou essa proposta inicial, encerrou suas atividades na comunidade de 

Paraisópolis, desativou a sala alugada para apoio aos agentes de negócios e passou a manter 

somente a carteira de 15 clientes adimplentes nesse local.  

Essa alteração de mercado atendido, das favelas nos grandes centros para as cidades do 

Nordeste brasileiro, foi justificada pela empresa, por meio dos relatos dos entrevistados nesta 
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pesquisa: as comunidades localizadas nos grandes centros revelam um ambiente em que as 

pessoas se encontram “bancarizadas, endividadas com agiotas e mostram-se consumistas em 

excesso”. Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG1: O pessoal pensa muito no curto prazo. Então no começo o microcrédito para a 

gente era novidade, a gente não sabia os limites. Quanto o sr. está precisando aqui? 

Quero 8 mil. Então, 8 mil para o senhor. A gente não tinha no começo uma noção de 

se policiar quanto a isso. Então, a gente às vezes pegava um cliente que não podia 

pagar ou até mesmo ele já estava endividado com outras instituições, ou até mesmo 

com agiota. Então, ele pegava dinheiro com a gente, pagando outras instituições, 

pagando agiota e deixando a gente por último. Com isso, a inadimplência foi 

crescendo. Conforme a inadimplência foi crescendo foram passando meses e a gente, 

foi pegando mais aprendizado e a gente começou a dar um crédito mais consciente, 

que são esses clientes que a gente tem até hoje. Com a inadimplência alta a gente teve 

que fazer alguma ação para poder recuperar esses clientes inadimplentes. Nessa ação 

de recuperação, a gente foi pegando esse feeling que hoje a gente tem [...] por isso que 

a gente aprendeu no pior cenário. [...] O pessoal da favela é muito consumidor, 

consumista. Não basta ter um par de tênis, ele quer ter três e não é barato. Muitas das 

pessoas que adquiriram crédito, ou pagaram outras dividas, ou acabaram não usando 

no negócio, não tendo retorno, ficando inadimplentes e não conseguindo pagar. 

AG2: [...] Paraisópolis [...] não tem a cultura do produto [microcrédito] e a praça é 

muito prostituída, eles têm várias opções, inclusive de agiotas, de pegar dinheiro. 

Então assim, muitos não entenderam o propósito da MC, acharam que era só mais 

uma empresa de microfinanças [...] Em Paraisópolis [...], por exemplo, eles atrasavam 

uma parcela, a gente ia lá, cobrar eles [...] cobrar não! Entender o que aconteceu, ver 

o porquê! Eles achavam aquilo o cúmulo! Alguns não aceitavam um agente ir lá cobrar 

ele, na porta dele [...] acabou que a conta não fechou [...] Acabou que a gente originou 

menos [vendas] do que a inadimplência [microcréditos não pagos] que estava em 

Paraisópolis [...] aí a gente viu que tinha que mudar a estratégia e encerrar lá em 

Paraisópolis. 

Já o perfil do microempreendedor do Nordeste revela-se “mais conservador, menos  

consumista, e mostra o desejo da continuidade de seu negócio”. Conforme relatos dos  

agentes de negócios e do sócio-diretor: 

AG1: [...] no Nordeste, o pessoal é mais conservador. Se ele pega um valor, a gente 

fala que foi para o negócio. O pessoal que mora no campo, no Nordeste, ele não é 

muito consumista [...]. 

AG3: [...] no Nordeste que você já tem uma cultura lá enraizada há muitos anos, 

porque o Banco do Nordeste vem desenvolvendo esse trabalho há muito tempo [...] 

muitos dos empreendedores que a gente conhece lá é diferente de Paraisópolis [...] o 

cara está fazendo porque ele tem que se virar nos 30, a mesma coisa de eu ficar 

desempregado aqui e falar ‘agora tenho que arrumar um táxi pra dirigir senão eu morro 

de fome’, lá não, as pessoas já se programam, tem a feira toda semana, chegam ônibus 

e ônibus pra comprar roupa, tem a festa do São João, o cara passa o ano todo fazendo 

aqueles bonequinhos de gesso lá pra vender tudo na feira. Tirando isso o cara vai para 

a agricultura. Então assim, lá é muito mais enraizado a cultura do produto [...] então, 

você chega lá e fala ‘a senhora faz isso há quanto tempo?’: há 30 anos, criei meus 

filhos fazendo bonequinho do Padre Cícero”. É diferente a relação, eles sabem da 

dependência desse crédito para desenvolver o seu negócio [...]. 
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SD: [...] então, o Nordeste é um mercado mais preparado para o microcrédito e óbvio 

por eu ter um conhecimento do mercado também por ter atuado lá e por um terceiro 

motivo que quando a gente fez a parceria com a Favela Holding22, eles estavam 

abrindo um shopping grande lá que é um shopping também para microempreendedor 

e a gente decidiu começar por esse shopping. Acabou que o shopping não andou, mas 

antes do shopping a gente já estava atuando no mercado de Caruaru, que é um mercado 

muito grande de microempreendedor por causa das feiras que existem lá. E o Nordeste 

é um mercado de necessidade. A necessidade de emprego do Nordeste hoje, porque 

não existe uma grande empresa no Nordeste, nem no interior. É muito concentrado no 

sul e sudeste hoje, a oferta de emprego. Então, a gente vai onde o empreendedor está. 

A gente fez várias pesquisas aí, uma delas se chama (incompreensível) que é sobre o 

empreendedorismo no Brasil. Quando você olha o mapa é muito mais forte isso no 

Nordeste do que no resto do Brasil [...]. 

Podemos inferir, a partir desses relatos, que nas favelas há mais consumidores do que 

microempreendedores, ou seja, pessoas empenhadas no desenvolvimento e manutenção do seu 

negócio próprio. 

O CEO-fundador caracterizou o microempreendedor do Nordeste da seguinte maneira:  

CF: É um microempreendedor que ainda falta o básico. O que é o básico? Tem gente 

que considera que é comer e dormir, pra gente isso não é o básico, pra gente isso é o 

mínimo, então é o microempreendedor que ainda falta educação para a família, falta 

saúde, falta higiene, tem muito cliente que não tem água limpa ainda. Se você olhar 

assim, para o nosso cliente falta alguma coisa, a uns faltam educação, a outros faltam 

a saúde, moradia mais digna. É o cliente que ainda não chegou nesse nível de ser 

atendido no que a gente considera mínimo. Esse é o microempreendedor. Agora tem 

microempreendedor que precisa de R$ 400 e tem microempreendedor que precisa de 

R$ 10 mil, mas todos eles, qualquer tipo de microempreendedor, ainda falta alguma 

coisa pra ele, que são coisas que eu tive e eles não tiveram acesso. É o 

microempreendedor que falta acesso ao básico e esse é o básico que estou te 

descrevendo. 

A venda do microcrédito ganhou expressão no Nordeste brasileiro e foi ampliada para  

outros estados do Nordeste além de Pernambuco, incluindo, Maranhão e Ceará.  

Conforme relato do sócio-diretor: 

SD: [...] a gente está no Maranhão, no Ceará e em Pernambuco [...] o Nordeste é o 

maior player de microcrédito do Brasil [...] hoje aqui é 99% no Nordeste, se não for 

mais. Aqui [em Paraisópolis] já diluiu muito em termos de operações. Hoje toda 

operação está lá [no Nordeste].  

Em Pernambuco, até 13 de janeiro de 2017, o número total de clientes ativos era de 5.895, 

distribuídos pelas cidades centrais e circunvizinhas de Belo Jardim (900 clientes);  

Caruaru (2.290 clientes); Jaboatão dos Guararapes (700 clientes); Santa Cruz do Capibaribe 

(2.005 clientes), sob a liderança de um coordenador de vendas e mais três supervisores, que 

cuidavam de equipes de agentes de negócios, que se reúnem em escritório, como o da cidade 

                                                 
22Favela Holding: A primeira holding social do mundo. A Favela Holding é um conjunto de empresas que tem 

como objetivo central o desenvolvimento de favelas e de seus moradores. A Fholding já nasce atuante com os 

empreendedores comunitários, fomentando e promovendo novas oportunidades de negócios, empreendedorismo 

e empregabilidade. Disponível em: <http://www.fholding.com.br/>. Acesso em: 5 maio 2017.  

http://www.fholding.com.br/
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de Caruaru/PE. O montante de valor emprestado até essa data era de, aproximadamente, 20 

milhões de reais. Até o dia 22 de fevereiro de 2017, o número total de clientes ativos de 

microcrédito da MC era de 18.900 microempreendedores. 

Constatamos que a MC ampliou também o rol de produtos e passou a oferecer seguro contra a 

inadimplência em situação de doença, morte e invalidez do microempreendedor. Em meados 

de 2015, o seguro passou a ser vendido junto com a venda do microcrédito. Conforme relatos 

dos agentes de negócios: 

AG2: [...] a gente começou a ver que tinha uma necessidade. Se o cliente ficasse 

doente e não pagasse, foi aí que entrou também o seguro, porque a gente pensou: 

vamos por um seguro porque se o cliente não conseguir pagar, o seguro vai lá e cobre 

[...] já era um projeto do [CEO-fundador] de colocar um seguro e aí quando veio essa 

questão, também já fortaleceu, e hoje, atualmente, a gente tem um seguro [...] é 

opcional, porque tem um custo a mais. Não é um seguro comum igual seguro do 

mercado, é um seguro que, por exemplo, se o cliente ficar doente, é só ele apresentar 

um laudo médico, que ele teve que ficar afastado, por exemplo, 20 dias, se estiver 

dentro da parcela que está em atraso, o seguro vai cobrir. Então dependendo do caso 

o seguro quita o contrato. Então, é um seguro diferenciado também [...] não é um 

seguro conhecido, tanto que é diferenciado [...]. 

AG5: [...] não era remunerado [a venda] do seguro. A MC para dar um complemento 

[para o agente], a cada seguro que eu vendo junto com o microcrédito, o agente ganha 

R$ 3,00 [...] O seguro cobre: acidente, morte e invalidez, e em caso de invalidez e 

falecimento, o seguro paga o crédito inteiro, em caso de doença ele dá um auxílio de 

três parcelas de R$ 200 para a pessoa, voltado para pagar o microcrédito. Ele não tem 

um benefício que vai beneficiar a família dele, o seguro é dele. 

Além da introdução da venda do seguro concomitante ao microcrédito, a MC adquiriu novo 

negócio, comprou e tornou-se sócia majoritária de um e-commerce de roupas. Conforme relatos 

dos agentes de negócios: 

AG2: [...] A MC comprou o [e-commerce], que é uma empresa onde tem mais de 5 

mil revendedoras, que é um site especifico de moda íntima, moda fitness, sex shop e 

modinha. A MC comprou esse site e concede o capital para essas revendedoras 

investirem em mercadoria no site [...] então, a gente está implantando esse capital de 

giro online que não tinha também na MC. É um projeto novo também que a gente está 

fazendo [...] é um projeto que vai ser automatizado, então, ela vai fazer tudo pelo site, 

mas hoje ainda ela depende de mim, eu preciso montar o contrato para ela, para ela 

fazer a assinatura, explicar como funciona, mas quando estiver automatizado, que esse 

é o nosso propósito, ela vai fazer tudo pelo site e vai ter um robozinho lá, que vai fazer 

tudo. Então, é um projeto grande também que a gente está construindo. 

AG3: [...] o projeto do [e-commerce], é um projeto da área de novos negócios que o 

[CEO-fundador] trouxe para cá, que é de fomentar o microcrédito para as 

revendedoras que compram no site [...] a gente atende tanto o fabricante do pólo que 

vende no site, aí foi um outro mega aprendizado que a gente teve, dar crédito, 

microcrédito on-line para gente que a gente nem conhece e para as revendedoras que 

compram no site também a gente dá crédito para elas também. 

Embora não seja foco deste estudo, a aquisição do e-commerce de roupas pela MC mostrou 

tanto a expansão de venda do microcrédito quanto a forte presença da tecnologia nesse novo 
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negócio, uma vez que é por meio de uma plataforma on-line, sem contato físico, que a venda 

do microcrédito está sendo realizada. 

Em dezembro de 2016, por meio de entrevista com um dos sócios-investidores da  

empresa, ficamos a par de que a MC firmou desde 2015 a parceira com uma empresa 

financiadora de análise de crédito. Essa empresa é quem faz a análise de crédito de cada 

prospecção ou renovação de microcrédito, libera o valor, emite o contrato e também  

realiza cobrança de clientes, com os agentes de negócios da empresa. Essa empresa  

financiadora de análise crédito, em 2015, tornou-se mais uma sócia-investidora da MC. Desse 

modo, a MC aumentou o número de sócios-investidores, de um para dois. Conforme relatado 

pelo sócio-investidor (SI): 

SI: Começou a MC sendo correspondente bancário23 mesmo, na figura que todos são, 

mas quando a [Vice-Presidente] entendeu o que era a MC, qual era o propósito e o 

que o XXX tinha na cabeça, ela achou que era um bom negócio e hoje somos sócios. 

A [empresa financiadora de microcrédito] tem uma participação dentro da MC, 

participa do conselho lá. 

Além do aumento no número de sócios-investidores, a MC aumentou o número de sócios da 

empresa, no período 2015 e 2016, passando de dois (COO e Head Comercial e Marketing), 

para um total de seis, incluindo (Head Pessoas, Head Experiência, Head Pagamentos e Head 

Innovations). 

A Figura 8 mostra o organograma geral da empresa MC em dezembro de 2016. 

Figura 8 – Organograma da empresa MC 

 

Fonte: Adaptado pela autora, com base no texto descritivo de Papéis e  

Responsabilidades da empresa, em dezembro de 2016 

 

                                                 
23O correspondente bancário é uma pessoa jurídica, que pode ser uma firma, uma empresa, uma instituição ou 

alguma associação que atue como agente intermediária entre as entidades bancárias e os clientes particulares. 

Disponível em: <http://credito.omelhortrato.com/post/O-que-e-o-Correspondente-Bancario.aspx>. Acesso em: 

5 maio 2017.  

http://credito.omelhortrato.com/post/O-que-e-o-Correspondente-Bancario.aspx


76 

Na Figura 8, os cargos ilustrados no organograma geral da MC possuem os papéis e 

responsabilidades a seguir: 

• CEO (Chief Executive Officer): fundador e executivo principal da empresa, suas 

atividades estão relacionadas com o desenvolvimento da cultura da MC, 

relacionamentos com investidores e estratégia organizacional. 

• Assistente Administrativo: responde diretamente ao CEO-fundador e têm as atribuições 

de Facilities e estrutura do escritório de São Paulo. 

• COO (Chief Operating Office): sócio-diretor de operações e braço direito do CEO, 

reporta-se ao CEO, é responsável pela gestão de recursos e pela estratégia de tecnologia 

(Israel); encontra-se interinamente cuidando da área de tecnologia. No organograma da 

Figura 8, aparece como “Head Tecnologia”. Tem sob sua liderança o Head Operações 

e o Head Financeiro.  

• Head Operações (Chefe de Operações): sua atribuição é cuidar do risco/ crédito/ 

cobrança/ fraude, microcrédito, App MC e suporte e está sob a liderança do COO. 

• Head Financeiro (Chefe Financeiro): responsável pelo Funding Raising (captação de 

recursos), planejamento financeiro, caixa da empresa e contas a receber e está sob a 

liderança do COO. 

• Head Pessoas (Chefe de Recursos Humanos - RH): sócia-diretora da área de RH, que 

se reporta ao CEO e as atribuições de desenvolver a cultura e valores da organização e 

proporcionar o desenvolvimento e engajamento das pessoas. 

• Head Experiência (Chefe da área de Design Experiência): sócia da empresa, se reporta 

ao CEO e tem a responsabilidade de desenvolver pesquisas qualitativas e quantitativas 

no campo sobre a experiência de agentes de negócios e clientes com os produtos e 

ferramentas oferecidos pela empresa. 

• Head Comercial e Marketing (Chefe da área Comercial e Marketing): sócio-diretor da 

empresa, se reporta ao CEO e cuida do planejamento de vendas, da geração de números 

MC, análises e indicadores; tem sob sua liderança os coordenadores e supervisores de 

vendas e os agentes de negócios dos estados de São Paulo, Pernambuco, Maranhão e 

Ceará. 

• Head Pagamentos (Chefe da área de Pagamentos): sócio-diretor da empresa, que se 

reporta ao CEO e a responsabilidade de desenvolver e gerenciar o negócio de meios de 
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pagamentos da MC no Brasil e desenvolver e gerenciar a implementação da ferramenta 

tecnológica Sling com os microempreendedores da empresa no Nordeste. 

• Head Innovations (Chefe da área de Inovação): sócio da empresa, que se reporta ao 

CEO e é responsável pela implementação de tecnologias, identificação de oportunidades 

de mercado, liderança e gestão dos esforços do centro de inovação tecnológica 

(Innovation Lab) de Israel. 

Também constatamos na empresa um aumento no quadro geral de funcionários, entre 2015 e 

2016, passando de 50 para 166, sendo 120 deles agentes de negócios distribuídos 

principalmente nos estados de Pernambuco, Maranhão e Ceará. Os 46 funcionários restantes 

são de áreas administrativas: a maior parte encontra-se trabalhando na sede da empresa na 

cidade de São Paulo, enquanto uma minoria está nos escritórios de Pernambuco, Maranhão e 

Ceará.  

O nome do cargo “agente de negócios” foi alterado para “agente de microfinanças”, no mês de 

dezembro de 2016, com as novas contratações pela empresa, para compor o quadro de 

funcionários nessa função. Contudo, nesta dissertação, consideramos o nome do cargo de 

“agente de negócios”, uma vez que os agentes participantes desta pesquisa foram registrados 

em carteira com essa denominação.  

Até o mês de janeiro de 2017, para ocupar o cargo de agente de negócio na MC,  

tinha-se como requisito ter experiência prévia na venda do microcrédito (com carteira de 

clientes) e possuir o ensino médio completo ou não. Desse modo, até essa data, todos os agentes 

de negócios da empresa tinham experiência com microcrédito e em outras modalidades de 

crédito, bem como trouxeram para a MC suas carteiras de clientes, construídas quando 

trabalharam em outros bancos ou empresas financiadoras.  

Conforme relatos dos agentes de negócios:  

AG8: O pessoal da MC estava procurando quem tinha carteira. Era um dos requisitos 

para ser contratado, era ter carteira, porque é muito mais fácil você pegar um agente 

com a carteira pronta, do que treinar alguém fazer carteira [...] escolaridade é 2º grau. 

AG10: Pelo que foi informado, a parte de escolaridade no mínimo o [ensino] médio 

[...] a experiência anterior, pesa, é um dos requisitos [...]. 

A Figura 9 sintetiza os marcos das alterações identificadas na MC, no período desde sua 

fundação até 2016. 
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Figura 9 – Marcos da MC 

 
Fonte: A autora 

Segundo seu fundador, a cultura organizacional que a MC compartilha tem sua base nos 

princípios do capitalismo consciente24. Conforme relato do CEO-fundador: 

CF: [...] então, é muito importante você atrair investidores que eles acreditam que 

exista um novo capitalismo, que exista uma nova forma de fazer negócio. Teve vários 

fundos que já quiseram investir aqui e a gente falou que achava que a MC não era a 

empresa certa para eles investirem, era uma empresa que conflita com o que eles 

acham [...] então, a gente tem um acordo, você veio trabalhar aqui, você veio ser nosso 

cliente, a gente tem o acordo que é a nossa cultura, é como a gente acredita que faz 

negócio. Se por um acaso você desrespeitar, você fraudar, porque você é cliente ou 

agir de má fé ou você fraudar porque você é agente, a gente vai falar: a gente pensa 

diferente, acho que é melhor a gente encerrar o relacionamento [...].  

A cultura organizacional da MC contempla cinco elementos, que segundo o texto institucional 

da empresa em dezembro de 2016, são interpretados pela empresa da seguinte maneira: 

• Empatia: para a MC é “calçar os sapatos dos stakeholders. 

• Pessoas: para a empresa é a contratação das “melhores pessoas do mercado”. 

• Transparência: diz respeito ao “encorajamento do diálogo aberto”. 

• Liderança: a MC “lidera pelo exemplo”. 

• Progresso: a MC “aprende com os dados e vence com inovação”. 

                                                 
24O Instituto Capitalismo Consciente Brasil é o representante brasileiro do movimento que nasceu nos  

Estados Unidos - Conscious Capitalism. Fundado no Brasil em 2013, para incentivar, inspirar e ajudar 

empresários, empreendedores e líderes a aplicarem os princípios do capitalismo consciente em suas 

organizações. Disponível em: <https://www.capitalismoconscientebrasil.org/>Acesso em: 7 abr. 2017. 
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A missão, visão e valores da MC, também foram criados a partir dos princípios do capitalismo 

consciente. Conforme relatado pelo CEO-fundador: 

CF: [...] o nicho é o microempreendedor e uma empresa que continua com a  

mesma missão de sempre que é humanizar o serviço financeiro para esses 

microempreendedores e para isso vem se preparando para fazer isso em tempo recorde 

em termos de impacto [...] os valores da MC [dialogar sem fronteias e calçar o sapato 

do próximo] para cuidar e colaborar, isso é um valor. Como esse valor é divulgado 

para toda essa rede que não tem escritório e não tem nada? Eles estão via exemplos 

reais. Então, quando você vai colocando esses exemplos, isso vai viralizando porque 

a pessoa vai entendendo como a empresa pensa [...]. 

A Figura 10 destaca o que a MC declara como missão e visão. 

Figura 10 – A missão e a visão declaradas pela MC 

 

Fonte: Reprodução, pela autora, do quadro de missão e visão e valores fixado na ex-sala da MC, 

 na comunidade de Paraisópolis, em outubro de 2016 

A MC buscou o reconhecimento e a certificação na B Corp, como uma empresa que se enquadra 

e atende aos padrões de desempenho socioambiental e de transparência. A Figura 11 ilustra a 

certificação recebida como Empresa B. 
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Figura 11 – Certificado da MC como Empresa B 

 
Fonte: Adaptado do documento de certificação da empresa de outubro de 2016 

A MC foi homenageada em 2016 como a “melhor para o mundo”, ano base 2015, pela B 

Corporation, que premia empresas por criarem o impacto social e ambiental mais positivo. Essa 

premiação é destinada às empresas que obtiveram uma pontuação global no top 10% de todas 

as empresas certificadas no Sistema B e avaliação de impacto B. A MC em 2015, apresentou o 

score de 134 pontos, dentre as empresas certificadas na categoria de pequeno negócio e 

fornecedora de crédito e seguro no Brasil, de acordo com o texto institucional da empresa em 

dezembro de 2016 e da B Corp - Best in the World25.  

A MC ambiciona até o ano de 2020, aumentar o número de agentes de negócios de 120 para 

2.000 desses profissionais, com a finalidade de expandir a venda do microcrédito pelo Brasil, 

especificamente nos estados da Bahia, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará, Tocantins 

e Amazonas e pela região sul e sudeste26, de acordo com o texto institucional da empresa em 

dezembro de 2016. Conforme relatado pelo seu CEO-fundador:  

 

                                                 
25B Corporation: Estabelece os critérios para as empresas certificadas no Sistema B, medindo, avaliando e 

gerenciando o impacto social e ambiental sobre os trabalhadores, comunidades e meio ambiente. Disponível em: 

<http:// https://www.bcorporation.net/community/avante/>. Acesso em: 23 abr. 2017. 
26Até a realização desta pesquisa, não foi especificado quais os estados das regiões sul e sudeste, além de São 

Paulo/SP, que já possui desde 2015 uma carteira ativa com 15 clientes na comunidade de Paraisópolis, em que a 

venda do microcrédito também estará presente.   
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CF: Hoje estamos em cento e poucos municípios, na região Sudeste só tem em 

Paraisópolis, o resto está tudo no Ceará, Maranhão, Pernambuco. Agora estamos 

entrando em Alagoas e Paraíba [...] a gente quer criar esse impacto de impactar 1 

milhão de clientes até 2021.  

Portanto, notamos a preocupação da organização de ampliar, em larga escala, o número de 

microempreendedores atendidos, como costuma ser requerido de negócios sociais de impacto, 

a fim de trazer o retorno social e, por consequência, financeiro, aos investidores. Nesse sentido, 

existem indicadores, como mostra o relato do CEO-fundador: 

CF: Como a gente mede isso [impacto social]? Primeira coisa, num propósito, se os 

nossos microempreendedores estão crescendo. São três indicadores para você ver seu 

impacto, Indicadores-Chave de Desempenho [KPI - Key Performance Indicator27], 

que é para medir se esse cara [ microempreendedor] está crescendo [...] primeiro, se a 

área que [a MC]está atuando é área de prestação de serviço [under service], [a MC] 

mede isso, a gente mede; 50% [dos microempreendedores] têm que ser de área, onde 

o PIB é metade do PIB per capta do Brasil. Se teus clientes estão renovando e se 

quando eles renovam, eles estão crescendo. Se fizer esses três [indicadores] pode ter 

certeza que o resto você está fazendo. Então, assim, quando a gente fala de humanizar, 

estou oferecendo um produto que é bom pra ele [microempreendedor] e numa área 

que ninguém [bancos de políticas tradicionais] quer ir [...]. 

Notamos nessa fala a preocupação do fundador de tornar a MC presente em localidades do 

território nacional não atendidas por outros agentes de microcrédito, o que pode ser considerado 

como inovador em termos sociais. Além desse aspecto, outros elementos apontam para que a 

empresa seja caracterizada como de inovação social.  

A MC pretende tornar-se e ser reconhecida, até o ano de 2020, pelo seu público-alvo, 

microempreendedores, como um “balcão único de vendas” (one stop shop), oferecendo além 

de microcrédito e seguro, ambos os produtos existentes desde 2015, a pulseira Sling. A Sling é 

uma ferramenta tecnológica em formato de pulseira que possui o sistema plug & play (conecte 

e use). A empresa que a produz, uma start-up de inovação tecnológica, situada na cidade de 

Tel-Aviv, em Israel, foi adquirida pela MC em junho de 2016. A pulseira foi adaptada para o 

propósito da MC, de substituir a maquininha tradicional para transações de pagamentos, sem a 

necessidade de hardware, sem mensalidades e sem custo inicial, de acordo com o texto 

institucional da empresa MC em dezembro de 2016. Essa pulseira estava sendo testada no 

estado do Ceará, em dezembro de 2016, com seu público-alvo, microempreendedores. 

Conforme relato do CEO-fundador: 

                                                 
27KPI é a sigla em inglês para Key Performance Indicator - Indicadores-Chave de Desempenho.  

Trata-se de uma ferramenta de gestão para medir o desempenho e o sucesso da empresa, ou de um determinado 

sucesso. Por meio dessa ferramenta, você consegue entender o que está funcionando e o que não está,  

e fazer as modificações necessárias para atingir os objetivos estabelecidos. Disponível em: 

<https://endeavor.org.br/kpi/>. Acesso em: 17 maio 2017.  

https://endeavor.org.br/kpi/
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CF: [...] maquininha, ele baixa o aplicativo e começa a receber todos os cartões de 

crédito em três minutos. O microempreendedor como era? Chegava lá, não tinha 

dinheiro, ele vendia na caderneta, ele está brincando de banco. A gente fala assim: em 

três minutos agora cadastra aqui, baixa o aplicativo, se cadastra e aceita todos os 

cartões. Então quando você faz isso você estimula até o cliente dele a começar a 

comprar mais dele e menos do grande. Por quê? Porque ele [ o microempreendedor] 

comprava com o cartão dele no grande, às vezes o cara ia no mercado maior porque 

ele [ o microempreendedor] não aceitava cartão ou não parcelava [...].  

Para 2018, a MC estuda a criação de cartão de crédito e cartão pré-pago. Em 2019, pretendem 

introduzir um programa de saúde (convênio) e em 2020, almeja lançar crédito imobiliário e 

consórcio para carro. A Figura 12 ilustra as metas da MC, por ano, com produtos existentes e 

os novos produtos e ferramentas citados, até 2020. 

Figura 12 – Metas da MC até 2020 

 

Fonte: Adaptado pela autora com base no texto institucional da empresa em dezembro de 2016 

Portanto, está previsto para o futuro, além da expansão do público atendido, a diversificação 

dos produtos voltados aos microempreendedores, em princípio, buscando auxiliá-los  

nas satisfações das necessidades de saúde e segurança (moradia, locomoção), além de lhes 

possibilitar maior consumo de bens, em função do resultado do crescimento de seus negócios  

Em suma, pelo exposto, notamos que a MC emprega fortemente a tecnologia para tentar atingir 

“um milhão de clientes em tempo recorde [até 2021]”, metade deles em espaços, até então, não 

contemplados pelos concorrentes, caracterizando-se assim como negócio social de impacto e 
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de inovação social. Para atingir o impacto social almejado, conhecer como agentes de negócios 

realizam suas atividades de vendas, ou seja, suas práticas foi um dos interesses deste estudo.  

4.2 PRÁTICAS DOS AGENTES DE NEGÓCIOS DA MC  

Nesta seção, descrevemos as 27 práticas identificadas na interação dos agentes com clientes da 

MC e sua análise. São elas: 20 práticas relacionadas à interação de agentes com os clientes, 

sendo 11 práticas envolvidas na captação e fechamento de proposta de novo cliente, três práticas 

envolvidas na assinatura do contrato para liberação do microcrédito, três práticas envolvidas na 

cobrança de clientes e três práticas envolvidas, exclusivamente na renovação do microcrédito. 

Além, de três práticas relacionadas à interação de agentes e supervisão e quatro práticas 

relacionadas à interação de agentes e empresa que se conectam e interferem nas práticas dos 

agentes em interação com os e clientes. 

Inicialmente, destacamos um tema central que se mostrou explícito nos dados textuais dos 

agentes de negócio deste estudo, a venda de Microcrédito Individual e Sem Aval. 

Consideramos importante colocá-lo como tema central, porque as práticas dos agentes de 

negócios entrevistados emergem dele. O microcrédito é apresentado a seguir na fala de agentes 

de negócios: 

AG4: Ele [o microcrédito] nasceu para ajudar os empreendedores que não tinham 

acesso nenhum a crédito bancário. A pessoa que é marginalizada do crédito [...] é um 

cara que não tem acesso nenhum a banco, a abrir uma conta corrente, a tirar um cartão 

de crédito. Então o microcrédito nasceu para ajudar. 

AG6: [...] na minha visão é uma oportunidade, uma forma de levarmos ao cliente um 

capital de giro para que ele possa estar investindo na sua atividade e com ele ter seus 

lucros, seus ganhos e também melhorar sua microempresa ou seu micronegócio na 

zona rural, no campo [...] é uma forma de crescimento, uma forma de você ajudar ele, 

com aquele capital de giro. Às vezes começa com pouco, mas que é para ele poder 

pegar aquele pouco e começar a investir [...]. 

AG10: [...] é a oportunidade de mudar vidas, a oportunidade de ver que aquela pessoa 

no momento que libero o crédito, se eu liberar demais, posso prejudicar aquela pessoa, 

se eu liberar na medida certa, aquela pessoa pode ajudar outras pessoas. É uma rede 

[...]. 

Os agentes de negócios desempenham um papel importante na venda do microcrédito, uma vez 

que é por meio desses profissionais que o microcrédito é apresentado ao microempreendedor. 

Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG7: Eu acompanhar de perto [o cliente], eu ser o peão mesmo, o agente é o peão, é 

o que faz engordar o gado. Sem o peão lá pastorando o gado, dando ração, fazendo 

todo o processo, lá na chefia não tem resultado, então nós agentes, eu tenho muito 

mais valor do que muito “grandão” na empresa, devido eu ver, eu acompanhar, eu 

estar todos os dias. Quem sabe do microcrédito, quem sabe do dia a dia sou eu. Sem 
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a tecnologia realmente eu não faria nada, faria muito pouco. O processo de 

microcrédito da ação social em si quem faz sou eu. Sou eu junto com o cliente. Quem 

me dá condições é a empresa, com relação a tudo, ao crédito, à tecnologia tal, mas eu 

agente faço toda a empresa, todos os agentes era para estar no topo e ia diminuindo 

assim. Porque é o agente que sabe do dia a dia, sofre, é muito árduo, muito perigoso, 

a gente é que sabe, para estar acompanhando o cliente [...] a gente é que faz toda a 

empresa. Eu sou [agente] o dono da empresa [...]. 

AG8: O agente carrega a empresa. Tudo bem, a empresa precisa do suporte, precisa 

do supervisor, do coordenador, ela precisa de tecnologia, mas o agente de crédito 

devia ser a pessoa mais valorizada dentro da empresa, porque se eu não estiver ali, na 

batalha no dia a dia, se a gente não sair de casa, o cliente pode ir atrás da MC, se a 

MC for um banco, se ela tiver uma estrutura, ela recebe os clientes como todos os 

outros, agora eu acho que o agente carrega a empresa. Ele leva todo mundo com ele. 

Acho que tinha que ser um pouco mais valorizado, porque sem a gente não tem 

suporte, não vão ter o que analisar, não vai ter o que a cobrança cobrar, não vai ter 

necessidade de ninguém ir lá e pagar o dinheiro. Acho que a gente é muito importante 

dentro da empresa, muito, mas nenhuma delas [empresas financiadoras e bancos] 

reconhece o valor de um agente de crédito. [Agente] é o peão mesmo, [agente] leva 

[a empresa] nas costas. 

A partir de um olhar macroscópico, no qual identificamos um tema central, na próxima 

subseção, apresentamos por meio de uma descrição, com inserção de falas, como é um dia típico 

do agente de negócios da MC, com base nas entrevistas, observação não participante e nas 

anotações do diário de campo da pesquisadora desta dissertação. 

4.2.1 Descrição de um dia típico do agente de negócios da MC 

O agente inicia seu dia ainda em sua residência, fazendo login em seu tablet e  

acessando a intranet da empresa a fim de conferir a situação de sua carteira de clientes e do 

andamento da avaliação de crédito dos potenciais clientes prospectados. Conforme relatado 

pelo agente de negócio: 

AG7: Meu café da manhã é dar bom dia ao meu tablet [...] ele dorme do meu lado, 

quando eu acordo eu abro ele, já vou fazendo meu café, olhando, daí quando eu vejo 

um número muito alto (não pagamentos) eu pego meu salário para ver a remuneração 

variável (RV) e já começo a me programar para cobrar, por que a maioria dos clientes 

eu conheço. 

Várias são as informações, atualizadas diariamente, que o agente acessa sobre sua carteira de 

clientes, dentre elas estão:  

• Percentual de inadimplência sobre a carteira total de clientes. 

• Meta mensal de venda de microcrédito já alcançada no mês. 

• Quanto irá receber ou não de remuneração variável (RV) no mês. 

• Prospecções aprovadas, reprovadas e com pendências de documentos. 

• Score de qualificação de clientes reprovados. 
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• Valor das novas prospecções aprovadas integral ou parcialmente. 

• Contratos disponíveis para realização de desembolso (entrega do contrato ao cliente) do 

primeiro crédito ou renovação. 

• Notificação com data próxima para realização de cobrança de clientes. 

• Clientes de renovação do crédito. 

Embora, esse conjunto de informações influencie em qual atividade o agente vai investir mais 

atenção no seu dia de trabalho, os agentes entrevistados deste estudo concentram-se em 

diminuir o percentual de sua carteira de inadimplência, uma vez que ela reflete diretamente no 

valor de sua remuneração variável, chegando a suspender seu pagamento em determinado mês, 

caso o percentual supere 7% de inadimplência da carteira total de clientes. Conforme relatos 

dos agentes de negócios:  

AG5: Antes a gente não podia ter PNP (Primeiras Parcelas não Pagas), que seriam as 

três primeiras parcelas, acima de 3.5% e nem ter uma inadimplência acima de 7%. 

AG8: [...] para eu receber RV, eu tenho que estar com minha mora, minha 

inadimplência controlada, abaixo de 7%, acho, para eu conseguir receber. Só que eu 

acho que 7% é muito pouco, por ser um crédito de tanto risco. 

Depois de o agente conferir a situação de sua carteira de clientes, define quais são suas 

prioridades e transmite essa agenda para a supervisora de vendas pelo WhatsApp (aplicativo de 

mensagens) do aparelho de celular corporativo que recebeu da empresa; a supervisora, por sua 

vez, ao final do dia, conversa com o agente sobre a realização ou não do que ele havia 

determinado de início. Conforme destacado pelo agente de negócios: 

AG7: [...] mas todo santo dia [...] primeira coisa, ela [supervisora de vendas] pede a 

agenda de todo mundo, ela manda por WhatsApp: ‘gostaria de saber a agenda de 

vocês’ e a gente sempre manda, vou para tal canto, tal canto, ‘agende a previsão de 

pedidos’, ela pede todos os dias, daí a gente diz onde a gente vai estar e a previsão de 

mais ou menos duas ou três [prospecções concretizadas], que é geralmente o que a 

gente marca ou que a gente gostaria [de fazer] [...]. 

Em seguida, o agente parte para a realização de suas tarefas, que compreendem percorrer as 

quatro etapas, assim chamadas pela empresa, que se relacionam com a venda do microcrédito, 

ou seja: prospecção, desembolso, renovação e cobrança, disponíveis por meio de diversas telas 

no software instalado no tablet utilizado pelo agente. 

Dessa forma, ao consultar o sistema, se ele possui algum crédito aprovado e contrato disponível, 

dirige-se até o escritório de sua filial para imprimi-lo e também os boletos referentes a todas as 

parcelas. Mas, antes desse procedimento, o agente certifica-se de qual foi o valor aprovado, se 

o crédito consta do contrato com valor menor que o solicitado pelo cliente. Nesse caso, antes 
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de emitir o contrato e as parcelas, o agente liga para o cliente e o avisa sobre a diferença no 

valor e pergunta se continua a ter interesse. Se o cliente disser que sim, o agente imprime o 

contrato em duas vias e o carnê com todos os boletos, e marca um dia e horário para realizar o 

desembolso, que é a entrega de uma via do contrato e dos boletos para pagamento nas datas 

escolhidas previamente pelo cliente. Caso o cliente não se interesse porque o valor aprovado 

foi menor que o solicitado, o agente tenta convencê-lo destacando a oportunidade, com o 

argumento de que se trata de um crédito individual e sem aval, para que o cliente não desista 

do crédito.  

O espaço físico do escritório, em específico de Caruaru/PE, também é utilizado pelo agente 

para a realização de cobranças aos clientes por telefone fixo, aproveitando para efetuar outras 

tarefas que exigem um lugar físico para serem completadas.  

Se o agente não tiver desembolsos para efetuar, ele poderá criar uma agenda focada em novas 

prospecções, já agendadas previamente, ou poderá sair pela região que atende sem um potencial 

cliente agendado. Em paralelo às prospecções, o agente aproveita sua ida ao campo para realizar 

visitas de cobrança que precisam ser feitas presencialmente, quando já tentou negociá-las por 

telefone e não teve sucesso, a fim conversar e conhecer o motivo da falta de pagamento e 

viabilizar uma negociação. Dependendo de quanto tempo o cliente está em atraso e do motivo 

de sua inadimplência, o agente pode solicitar ao supervisor de vendas uma redução ou isenção 

da mora e taxas de juros para o cliente ficar em dia com a(s) parcela(s) em aberto. Conforme 

relatado pelo agente de negócios: 

AG7: Tem clientes e clientes. Às vezes o cliente está com uma parcela em atraso e 

nunca atrasou. Aí eu vou ver se realmente aconteceu alguma coisa e peço à 

supervisora ou desconto, ou isenção de juros e multa e tudo mais. Às vezes, o cliente 

está com duas parcelas em atraso, às vezes na negociação, para eu me livrar eu digo: 

[supervisora de vendas], manda desconto total das duas parcelas [...] sem os juros e 

mora. Mas tudo depende. Eu mesmo fico desesperada para ele pagar duas, se está em 

atraso, duas! Quando está perto de 30 dias eu ligo: eu tiro tudo, você paga amanhã, 

paga ainda hoje? Tem duas, entrou a outra hoje, em nome de Jesus. Se eu tirar você 

paga até sexta? Eu tiro tudo. Ele paga. Pronto. 

O dia de um agente de negócio também contempla visitas para renovação de crédito, que ocorre 

quando recebe uma sinalização de que há clientes com duas parcelas para finalizarem seus 

créditos. O agente fica ciente e busca se programar para realizar essa atividade de forma 

presencial, para poder conversar com o cliente, explicar sobre as vantagens de uma renovação, 

dentre elas a taxa menor de juros. Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG7: Volta no cliente, vê se deu tudo certo, se houve um aumento na produção dele, 

se ele melhorou, porque se ele quer um novo crédito, é porque deu certo, a gente 

sempre volta, faz novos valores, enfim, a nossa última prática é a renovação. 
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AG8: Não dou nem tempo de ele estar terminando a última eu já estou atrás dele [...] 

quando eu vejo que o cliente está em condições de ficar com a última parcela e de 

assumir outra, ponho a data para frente para não coincidir de no mesmo mês ele ter 

duas parcelas, eu libero. Quando não, eu já entro em contato: ‘fulano, teu crédito está 

acabando tal dia, vamos marcar pra gente renovar?’. Pronto, quando ele paga a última 

já estou na porta dele. Às vezes ele me liga também. 

Entre os fatores que podem alterar o planejamento do dia de um agente de negócio estão: a 

tecnologia, o transporte e a segurança. Na relação do agente com o sistema no tablet, o tempo 

gasto para realizar atividade de prospecção, quando a conexão com a internet está funcionando 

é de aproximadamente uma hora, podendo se estender em mais 30 a 40 minutos, quando o 

cliente não tem a documentação em ordem e tem que procurar. Esse tempo é menor, de 40 

minutos a uma hora, quando se trata de renovação e de no máximo 30 minutos quando é 

desembolso de crédito. 

Por sua vez, as atividades programadas pelo agente para um dia de trabalho podem sofrer 

influência da boa ou má conexão com a internet. Dependendo da região, como o agreste, 

também conhecido como zona rural, o acesso à internet é deficiente. Uma região em que a 

conexão com a internet apresenta problemas, exige que o agente além de preencher o cadastro 

do cliente pelo tablet, ele também anote as informações possíveis pelo modo convencional 

(papel físico), para que depois, em um ambiente com conexão adequada, as informações 

preenchidas pelo tablet sigam automaticamente; ou se ficou alguma pendência, o agente possa 

confrontar com suas anotações físicas e terminar o cadastro, transferindo as informações e 

concluindo a prospecção para análise de crédito. Conforme relatado pelo agente de negócios: 

AG8: Você faz todo o preenchimento no seu caderno, manual. Daí você  

vem para cá, para o escritório e repassa no tablet porque só por meio dele é que  

você consegue mandar [...] a gente não vai deixar de atender o cliente porque  

está sem conexão.  

O sistema tecnológico criado pela MC (Anexo B), para cadastramento do cliente exige que o 

agente preencha todas as informações que a tela pede, por exemplo, dados pessoais do potencial 

cliente na etapa de prospecção, se isso não for feito, o agente não consegue passar para uma 

nova tela e nem finalizar o cadastro. O agente empenha-se em preencher cada informação 

solicitada pelo sistema, mas se faltar algum dado do cliente ou de sua atividade, o cadastro fica 

pendente até preenchimento da lacuna. Conforme relato de um entrevistado. 

AG6: [na MC] a tecnologia é mais avançada [...] em relação ao Ipad, eu digo. No 

Crediamigo não tinha essa questão do Ipad. Nós trabalhávamos com xerox da 

documentação. Andávamos com muitos papeis, muitas planilhas, então isso já foi [...] 

na [empresa financiadora de crédito] tínhamos o Ipad também, mas não era com a 

mesma intensidade e agilidade que a MC nos proporciona [...] tempo pra gente é 

dinheiro, é precioso. Quanto mais o pessoal do suporte [da MC] corre, mais eles 

agilizam e dá tudo certo. 
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A tecnologia, portanto, revela-se tanto como um recurso fundamental da MC, como uma grande 

aliada para realização da atividade do agente. A tecnologia imprime agilidade para 

cadastramento, simulações de valores, envios imediatos de propostas para análise de crédito e 

resposta de avaliação em menos tempo.  

O meio de transporte é outro elemento que pode alterar a agenda estabelecida pelo agente, pelo 

fato de trafegar por estradas de terras e de difícil acesso. Alguns agentes não possuem transporte 

próprio e dependem de meios de transportes alternativos para visitar os clientes, como mototáxi. 

Além disso, há as questões de segurança relacionadas com as condições dos veículos que fazem 

o transporte alternativo e o alto índice de assaltos na cidade de Caruaru/PE e nas estradas para 

acesso as cidades circunvizinhas. O uso do transporte alternativo é necessário, porque o 

transporte convencional, são poucos, demoram a passar nos pontos e não trafegam em algumas 

estradas que dão acesso ao agreste nordestino, de acordo com a conversa informal com o AG6. 

Desse modo, o agente que não possui transporte próprio, precisa se locomover com transportes 

alternativos, que na grande maioria não possui mínimos itens de segurança, quando não os têm. 

Nesse aspecto, observamos pouca infraestrutura de políticas públicas que ampare a população 

das cidades de Pernambuco, com transportes coletivos em regiões não atendidas, além da 

necessidade de aumentar a frota desses veículos para diminuir o tempo de espera por eles nos 

pontos de paradas. 

Em relação à segurança, há assaltos com arma de fogo e arma branca, e têm sido constantes nas 

regiões citadas, podendo interferir no dia a dia de trabalho com esse tipo de insegurança. 

AG7: [...] levaram minhas ferramentas de trabalho [Ipad e smartphone], eu mandei 

um e-mail para o suporte, para [assistente administrativa], para o pessoal de pessoas 

[contando] tudo que havia acontecido, porque tem descrito, e eles imediatamente 

enviaram outras ferramentas, outro tablet para a gente recomeçar tudo de novo [...] eu 

tenho um colega nosso, que perdeu mesmo, e ele mesmo comprou o celular, mas tablet 

acho que nunca aconteceu, sempre alguém é roubado ou algo do tipo. 

O dia de trabalho de um agente de negócio é muito dinâmico, por mais que ele tenha  

uma ideia do que deseja realizar, a informação atualizada da condição de sua  

carteira de cliente e de sua meta mensal, influenciará nas tarefas que ele de fato realizará. 

Conforme relatado pelo agente de negócios: 

AG6: [...] quando o cliente vem a atrasar, são dois trabalhos, porque você fez e vai 

cobrar, já atrapalha um cliente novo que você vai visitar e gera mais demandas, então 

você acaba não ficando 100% na captação. Você precisa captar, cobrar, tudo certinho 

[...] até porque vou ser cobrada sobre isso [...]. 
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Essas oscilações de natureza tecnológica, problemas com transporte coletivo ou particular e 

segurança para trafegar por locais menos movimentados, podem tanto atrasar a atividade do 

agente, como fazer que seu dia ultrapasse o horário comercial de oito horas de trabalho e se 

estenda na sua hora de descanso, para que possa preencher as telas obrigatórias de crédito com 

os dados das novas prospecções, enviar as imagens feitas dos documentos comprobatórios do 

cliente, de sua atividade e do espaço físico que ocupa, ou realizar alguma atividade que  

ficou pendente por conta de problemas com a internet. O agente de  

negócios esforça-se para não deixar atividade pendente, principalmente, as atividades  

que estão relacionadas com a prospecção e renovação de microcrédito, porque elas  

estão diretamente ligadas com sua meta diária de três contratos efetuados. Conforme  

relatos dos agentes de negócios: 

AG8: [...] o ideal [enviar qualquer documentação que se refere ao microcrédito] é no 

dia, até porque tem a meta diária [...] de três clientes, são três propostas [...] no 

mínimo, 15 e o ideal. É a partir de 27 propostas/clientes [mensais], ou 

[emprestar/vender] R$ 80 mil [...] pelo menos é o que disseram pra gente, a gente se 

paga. Um agente pra se pagar tem que emprestar R$ 80 mil no mínimo. 

AG9: Costumo ficar até às 18 horas, dependendo também porque às vezes vou em 

casa, só como eu saio e às vezes não dá tempo de ir em casa. Eu tenho 8 horas para 

trabalhar durante o dia, se quando chega às 17 horas eu já cumpri meu horário, não 

tenho mais nada para fazer, vou pra casa, isso não quer dizer também que eu vou para 

casa pra não fazer nada, porque, por exemplo, tem um e-mail pra eu passar, às vezes 

tem cliente para contatar e confirmar para o outro dia. Eu costumo cumprir a minha 

jornada de trabalho, mesmo estando em casa eu estou fazendo uma coisa ou outra 

[referente a MC]. 

 

4.2.2 Práticas relacionadas à interação de agentes e clientes  

Nesta seção, para identificarmos as práticas dos agentes de negócios em interação com os 

clientes na venda do microcrédito, levamos em consideração o procedimento da empresa, 

descrito no documento “Regras do Jogo” (Anexo A), já mencionado, que orienta o agente, como 

deve realizar sua atividade, os relatos desses profissionais e o que foi observado no campo com 

os agentes em interação com os clientes, no momento em que realizava sua atividade.  

A Figura 13 ilustra o agente de negócios e as três diferentes fontes que se referem à descrição 

de suas práticas, procedimento institucional, o que foi relatado na entrevista e o observado no 

campo. 
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Figura 13 – Fontes que descrevem a atividade do agente de negócios da MC 

 
Fonte: A autora 

Tanto o procedimento institucional da empresa (regras do jogo) como os agentes de negócios, 

em suas entrevistas, resumem suas atividades em quatro partes: prospecção, desembolso, 

cobrança e renovação. Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG8: Prospectar, desembolso, cobrança e renovar [...]. 

AG10: [...] então é cobrar, renovar, fazer clientes novos e prospectar. Eu resumiria 

essas quatro ações que são fundamentais. 

Porém, quando olhamos as atividades sendo realizadas no campo, constatamos que cada uma 

das quatro etapas para venda do microcrédito é formada por várias práticas. Nesse sentido, ao 

observarmos uma prática no momento em que acontece, sua descrição ultrapassa o que está 

escrito em um documento e o é que relatado sobre ela. Vale a pena lembrar que as práticas não 

são um passo a passo e nem estáticas.  

Todas as 20 práticas identificadas relacionadas à interação de agentes com os clientes serão 

descritas detalhadamente. 

4.2.2.1 Práticas envolvidas na captação e fechamento de proposta de novo cliente 

Nesta subseção, descrevemos 11 práticas dos agentes de negócios na interação com os clientes, 

envolvidas na captação e fechamento de proposta de novo cliente, reunidas na Figura 14. 
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Figura 14 – Práticas envolvidas na captação e fechamento de  

proposta de novo cliente da MC 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Visitar comércio e entregar panfletos com os contatos corporativo e particular do agente: 

diz respeito à ida do agente de negócios ao campo para buscar por novos clientes no comércio, 

nas feiras de artesanatos, supermercados, em espaços onde há encontro de 

microempreendedores, por exemplo, locais de reunião de revendedoras de cosméticos e 

maquiagens. O agente pode conseguir conversar ou não com um potencial cliente nos locais 

citados, mas, independentemente de conseguir estabelecer uma conversa, o agente entrega 

panfletos contendo o nome da empresa, o nome do produto oferecido (microcrédito individual 

e sem aval), com o nome do agente que está visitando e os números de telefones para  

contatá-lo. Apesar do agente de negócios receber da empresa um aparelho de celular 

corporativo para utilizar em sua atividade, todos os agentes entrevistados nesta pesquisa 

oferecem também o número do seu celular particular para o cliente ter mais uma opção de 

contato. Conforme relatos de alguns entrevistados: 

AG1: A gente via o potencial em qualquer empreendedor. Por exemplo, o cara só 

vende cigarro, a gente não atendia. Ou, então o cara está ali cheio de botijão de gás, 

então, o cara não tem um alvará de funcionamento pra trabalhar com aquele tipo de 

mercadoria e então a gente também não atendia. Era diversificado, cabeleireiro, atelier 

de costura, bar e mercearia porque misturava um pouco dos dois e não vendia só 

bebida, então também tinha a parte da mercearia. Enfim, eram diversos segmentos 

que a gente atendia [...] é muito informal na favela [Paraisópolis]. Às vezes, o cara 
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entra, paga o aluguel [do ponto que alugou] e pronto. Às vezes, o aluguel não tem nem 

contrato. É um aperto de mão e tudo certo. É muito informal mesmo o empreendedor 

da favela [...]. 

AG4: [...] o agente de negócios vai visitar uma atividade que não visitou ainda, 

atividade visual que ele viu lá [na região que atende], uma barraquinha de coco, uma 

lanchonete, uma borracharia, uma loja de confecção [...].  

AG6: [...] pra se captar clientes passamos pelo processo de prospecção, onde a gente 

vai até o local, onde têm as atividades, sejam formais ou informais e a gente tenta 

oferecer nosso produto que é o microcrédito [...] então, a gente vai de porta em porta 

com a prospecção, levando esclarecer o que é o microcrédito [...] é você estar sempre 

buscando prospectar, trazer novos clientes, muitas vezes os clientes já são de outras 

instituições, já tem uma credibilidade no comércio em relação ao microcrédito [...]. 

AG8: Prospectar diariamente é uma coisa que ninguém faz diariamente, porque é uma 

coisa que não dá tempo [...].  

AG9: “Tanto capto cliente quanto o cliente me indica, como os clientes também ligam 

pra mim. Durante a prospecção a gente deixa o contato [número do telefone celular 

corporativo e o particular dos agentes] e eles futuramente ligam. Eu costumo dizer 

que eu nunca panfleto, eu realmente capto o cliente [...]. 

Notamos que oferecer o número particular para o cliente é uma prática não prevista nos 

procedimentos da empresa (regras do jogo). Essa maneira de proceder do agente foi observada 

em campo no momento em que ocorreu, pois durante as entrevistas, esses profissionais não 

mencionaram que faziam dessa forma. 

Apresentar o microcrédito individual e sem aval ao potencial cliente: trata do 

esclarecimento sobre o que é microcrédito individual e sem aval, sua diferença em relação a 

outras formas de crédito do mercado financeiro, quem pode solicitar e qual sua finalidade.  

 Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG8: [...] se o cliente parar um pouquinho e te der atenção, você fala da empresa, fala 

do crédito [...]. 

AG4: [...] ele vai chegar lá e vai se apresentar naturalmente, vai bater na porta, ‘meu 

nome é [agente] sou da MC, soluções financeiras, estou passando no seu bairro hoje 

pra apresentar à senhora. ‘Já conhece a MC?’. A pessoa [...] várias vezes, conhece ou 

não conhece. ‘Não conhece’. ‘Você tem um minuto pra poder apresentar a MC?’ [...]. 

AG6: [...] esclarecer o que é o microcrédito, pra que serve, como se faz para obtê-lo, 

o que deve fazer após obtê-lo, para você poder ter um retorno [...] nessa modalidade 

individual e sem aval só a MC [...] a pessoa já tem que ter uma atividade informal ou 

formal há mais ou menos um ano. Ela tendo esse aspecto de um ano, vamos ver a 

atividade dela, vamos ver como é [...]. 

AG7: [...] sempre digo ao cliente, sempre que vou fazer prospecção, ou vou fazer o 

cadastro em si, eu digo, que além de ser um crédito individual, é um crédito a base de 

confiança [...] então, é um crédito a base da confiança. Eu fiz a prospecção, te mostrei 

como é, e tu quiseste, vou confiar em você. Não tem avalista, então é a base da 

confiança, eu vou, te cedo para crédito, para você investir e em troca você tem que 

pagar, tem que mostrar que realmente investiu. Então é a base da confiança [...]. 
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Realizar simulação de empréstimos: refere-se à oportunidade que o agente encontra com o 

potencial cliente ou no momento de renovação do microcrédito, de simular o custo do valor 

total pretendido e em parcelas. Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG4: [...] apresenta, mostra lá no Ipad, já tem o simulado pronto pra mostrar para o 

cliente, é uma venda rápida, já mostra no simulado quanto fica o valor, prazo. Qual é 

o valor que você deseja? ‘R$ 2 mil’, ‘em seis meses fica assim, em 12 vezes fica 

assim’. ‘Não ficou bacana?’ [...]. 

AG7: [...] porque, como a gente está com o tablet, lá na hora, tem como a gente fazer 

a simulação ‘se o senhor tirasse tanto, ficaria com parcela de tantos’. Além, da gente 

apresentar (vai animando o cliente) com relação a números, o cliente não quer nem 

saber muitas vezes, de muita conversa, você mostra logo os valores e tal [...]. 

AG9: [...] o cliente quando me contata por telefone ou Whatsapp, ‘faz uma simulação 

pra mim’, eu nunca faço. Eu sempre digo: ‘me diga um horário bom pra lhe atender’, 

porque o cara a cara, você vai sentir a pessoa, você vai estar ali com ela, pode ser que 

o crédito não saia naquela hora, mas você já dá uma injeçãozinha, exemplo: ‘R$ 

1000,00 em 6 meses fica R$ 213,00 a parcela’ [...]. 

Avaliar a atividade do cliente e orientá-lo para o não endividamento: diz  

respeito ao cuidado que o agente deve ter para perceber que a concessão de microcrédito ou de 

uma renovação pode levar o cliente ao endividamento. Conforme relatado por  

alguns entrevistados: 

AG1: [...] se a gente deu o crédito na confiança e ele está honrando com os 

pagamentos, quando quer renovar eu marco o dia, saio do escritório e vou lá 

pessoalmente, no estabelecimento, vejo como está funcionando, pra ver se está tudo 

direitinho, pra ver se ele consegue novamente adquirir esse novo microcrédito, que 

seria pra ajudar e não para atrapalhar [...]. 

AG2: [...] hoje, ainda [em Paraisópolis], a gente continua renovando com os clientes 

que a gente considera bons, clientes que pagaram certinho, que não atrasaram, 

continuam fiel à gente, a gente continua renovando. Sempre quando posso, eu vou lá 

visitar, tomo café com o cliente e renovo o crédito dele sem problema nenhum [...].  

AG4: [...] então, a renovação do crédito não é automática, o agente de crédito tem que 

visitar esse cliente, fazer um novo levantamento financeiro dele [do 

microempreendedor]. 

Essa prática mostra que apesar do agente precisar que o cliente renove o microcrédito, a 

renovação não é automática. O agente deve realizar um novo levantamento financeiro de seu 

cliente e se certificar que houve aumento em sua atividade de trabalho, a fim de justificar uma 

renovação. Se o agente não tiver o cuidado de realizar um novo levantamento financeiro, ele 

pode incorrer em erros e contribuir para o endividamento do cliente, prejudicando, inclusive, o 

recebimento de sua remuneração variável, uma vez que ela está vinculada a zero ou a um 

percentual menor que 7% da carteira total de clientes.  
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Fazer “SPC” de bairro: refere-se ao procedimento realizado pelo agente de negócio, para 

comprovar se as informações fornecidas pelo potencial cliente visitado, sobre a atividade que 

realiza, são verdadeiras. Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG4: [...] para cada cliente, que ele faz o negócio, faz uma rodada de perguntas na 

vizinhança: ‘Você conhece Dona [Fulana] que vende confecção aqui, que tem uma 

máquina de costura nessa rua?’. ‘Não conheço’, ele vai em outro e pergunta: ‘não 

conheço’, esse é o ‘SPC de bairro’. Se você mora ali há mais de um ano, dois ou três 

anos e ninguém conhece como vendedora de confecção e costura, é porque você não 

faz [...].  

AG9: [...] quando eu me sinto ainda insegura, o que eu faço? Vou visitar a vizinha, 

vou fazer prospecção na vizinha. ‘Tudo bem? Eu passava nessa loja, mudou de dona, 

não foi?’. ‘Foi’ [...] daí vou perguntando [...] se eu for fechar negócio com a pessoa e 

se eu sentir que ficou alguma coisa a desejar, eu vou nas redondezas, pra saber sobre 

aquilo ali [...]. 

AG10: [...] muitas pessoas [da vizinhança investigada] falam normalmente [...] vai 

poder identificar se aquela pessoa tem realmente aquela atividade, se tem há muito 

tempo, se nos últimos meses comprou alguma coisa e pagou. No bairro e, 

principalmente, na mesma rua, muitos conhecem a vida um do outro [...]. 

Carregar caderno para anotação: diz respeito à forma de proceder de alguns dos agentes 

entrevistados, por exemplo, de carregar consigo um caderno para anotação. É um meio que 

alguns dos agentes encontram para não perderem informações dos clientes, caso tenham 

problemas com a conexão de internet ou problemas com a ferramenta tablet. Desse modo, por 

inciativa própria, alguns agentes se previnem, lançando mão desse recurso que não consta dos 

procedimentos da empresa (regras do jogo). Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG7: A gente tem um suporte, porém em algumas áreas, estamos na zona rural, não 

pega, sempre acontece alguma coisa, daí volta para o papelzinho. Deu algum 

problema, a gente está no meio do cadastro, a tela saiu, vai para o papel, preenche 

tudo que o cliente falar, porque de tanto a gente perguntar ao cliente, a gente sabe a 

sequência das perguntas. Então, a gente preenche, tira foto da documentação e da 

atividade do cliente, e quando eu conseguir resolver o problema, a gente passa [...]. 

AG8: [...] faz todo o preenchimento no caderno, manual [...], você vem pra cá, para o 

escritório e repassa no tablet, porque, só por meio dele é que consegue mandar. A 

gente não vai deixar de atender o cliente, porque está sem conexão [...] o ideal é enviar 

no dia, até porque tem a meta diária. 

Formalizar e encaminhar proposta para a área de análise de crédito: diz respeito à 

concretização de uma visita de prospecção de potencial cliente ou renovação de microcrédito. 

É o momento em que o agente de negócios preenche cada tela obrigatória no tablet na frente 

do cliente, com as informações do cliente para realização do seu cadastro. As informações são 

provenientes de documentos pessoais, além de dados bancários, se possuir, recibos, notas fiscais 

ou cadernetas (registros de vendas) que comprovem que esse cliente compra e vende 

mercadorias ou presta serviços. Além disso, registra por imagens a atividade-fim do cliente. 
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Quando finalizada essa atividade, o agente encaminha para a área de análise de crédito, via on-

line com a ferramenta tablet. O não preenchimento correto dos dados ou o não envio das 

imagens dos documentos e das imagens referentes à atividade do cliente impede a realização 

da análise de crédito, e a proposta retorna para o agente apontando a restrição.  

Conforme relatado pelo agente de negócios: 

AG6: Todos os dados que a gente faz lá, matematicamente falando, o custo, 

necessidade, capacidade de pagamento é para poder fazer a liberação do crédito. Mas, 

o que é muito importante, é a visibilidade da atividade. Se não existe nada que 

comprove, por exemplo, chega na Dona (CL12), que vende galinhas, vou tirar foto 

das galinhas dela. Se as galinhas estão no terreiro, estão muito longe, fica mais difícil, 

então, a gente começa a catar as galinhas para poder fazer a imagem [...] eu trabalho 

muito com zona rural, eu trabalho também aqui na cidade, mas também tenho muito 

cliente na zona rural. Então, é galinha, pato, bode, boi, a gente corre atrás [...]. 

Orientar o cliente a registrar suas vendas e seus recebimentos: trata-se de inciativa que 

alguns dos agentes entrevistados possuem no momento da prospecção, orientar o cliente a 

registrar suas vendas e recebimentos, a fim de garantir maior controle de sua atividade.  

Esse procedimento é fruto da dificuldade que esses agentes encontram com alguns clientes,  

de comprovarem sua capacidade de pagamento, pela falta de registro ou controle de seus 

recebimentos. Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG2: [...] eu tinha muitos clientes, que eu acabava dando consultoria para eles, 

sentava com eles. ‘Vamos ver quanto você está recebendo, quanto você está 

vendendo’, ele nem sabia o quanto ele vendia e o quanto ele gastava. Tinha cliente 

que vendia R$ 500,00 por dia e nem sabia. Eu tive uma cliente, inclusive dei um 

caderno para ela de controle, que ela nem sabia o que era um caderno de caixa, dei 

pra ela, personalizei com MC e tudo, e ela descobriu que ela vendia 500 salgados por 

dia. Assim, ela vendia salgados a R$ 1,00, fazia 500 salgados e não sabia que vendia 

500 salgados, ela não sabia o quanto ela gastava de matéria prima pra fazer o salgado. 

Coloquei numa lista para ela e ela achou a ‘mina de ouro’, porque ela não sabia. Ela 

começou a ver que tinha um potencial, aquele negócio dela, não era tão simples assim 

[...] é esse o perfil [do microempreendedor] de Paraisópolis [...]. 

AG10: [...] eu acho que isso se fosse aplicado [...] cartilhas com fluxo de caixa, 

informando a eles [microempreendedores] sobre margem bruta, sobre quanto entra e 

quanto sai [...] seria fantástico [...] a MC consegue agir nessas formas de tecnologia 

[tablet] [colocando telas] informativas sobre o desenvolvimento socioeconômico [do 

cliente]. 

Alguns dos agentes de negócios entrevistados, por iniciativa própria orientam seus clientes 

sobre como podem registrar e controlar suas vendas, pagamentos e recebimentos, com a 

finalidade de se organizarem no dia a dia de trabalho. Outro ponto de destaque é que, além do 

agente ter a inciativa de promover orientação financeira, ele acredita que a empresa poderia 

gerar na própria ferramenta de trabalho do agente (tablet), telas que mostrassem para o cliente 

um método simples de gestão de seu negócio. 
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Mostrar o preenchimento do cadastro para o cliente no tablet: essa prática não foi observada 

com outro agente participante desta pesquisa e nem consta do procedimento regras do jogo. 

Somente o AG7 mostrou para o cliente todas as telas de preenchimento e o envio para análise 

de crédito, conforme relatado por ele:  

AG7: [...] mostro todo o processo, estou enviando, eles veem.  

Mostro, tudo enviado, tudo on-line, agora vai para análise, mostro tudo para 

ele ver também a tecnologia [...]. 

A forma de proceder desse agente foi observada quando fez uma visita para prospecção, outra 

para cobrança de cliente e em uma visita para desembolso do microcrédito. É um agente que 

possui uma maneira muito particular de conversar com o cliente. Aproxima-se e senta-se do 

lado do cliente, onde ele estiver, no meio fio da calçada; se avistar o cliente dentro de um bar, 

estaciona o carro na frente do bar, abaixa o vidro do carro e chama pelo cliente. Na medida em 

que esse agente vai preenchendo as informações do cliente no cadastro, ele mostra cada tela 

para o cliente e vai falando em voz alta: “aqui está pedindo o endereço”. “Qual o endereço do 

Sr.(a)?” e assim por diante, até terminar o cadastro. 

Avisar o cliente do resultado da análise do crédito: diz respeito ao que o agente faz, assim 

que recebe a devolutiva da análise de crédito sobre as prospecções encaminhadas, o agente 

confere se o valor aprovado foi o mesmo solicitado pelo cliente. Caso, o valor aprovado tenha 

sido menor que o solicitado, o agente liga para o cliente, explica o fato e pergunta, se ele ainda 

tem interesse. Somente após esse contato é que o agente imprime o contrato e os boletos para 

desembolso. Conforme relatado pelos agentes de negócios:  

AG4: A gente orienta o cliente que o valor é sempre até [...] o valor vai de R$ 400 a 

R$ 14200,00. Quanto a senhora quer solicitar? ‘Quero R$ 5 mil’, veja bem, vai ser na 

análise, não posso lhe dar certeza de que vai sair os R$ 5 mil [...], toda a análise que 

a gente fez na hora, vai para a análise na empresa, se o valor que sair for esse, beleza. 

Se sair menos que isso a senhora está informada de que não é a gente quem libera o 

crédito, é a análise que foi feita em cima de seu levantamento financeiro. Ele já está 

massageado pra saber se o valor for menor. Quando eu chegar no cliente que pediu 5 

e saiu R$ 2 mil. É o primeiro crédito, é um crédito de conhecimento [...] ‘você me 

falou mesmo’. ‘São R$ 2 mil em 8 vezes, vai pagar x reais. Vai aceitar o crédito?’ O 

crédito não é empurrado ao cliente. ‘Vou’. ‘Posso imprimir o contrato?’ ‘Pode’[...]. 

AG7: [...] o nosso crédito pode ser aprovado, reprovado ou reduzido o valor, eu passo 

sempre para o cliente. Sempre que eu termino o cadastro ou até antes, eu digo ‘esse é 

um crédito que pode ser aprovado, reprovado ou reduzido o valor’ não é uma coisa 

que eu venho aqui e vai dar certo, vai depender tudo do histórico do CPF do cliente, 

da movimentação, enfim [...]. 

Solicitar ao cliente indicação de novos clientes: O agente, após concluir o primeiro crédito 

ou renovação de microcrédito, solicita ao cliente indicação de um novo cliente. Conforme 

relatado pelos agentes de negócios: 
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AG4: É uma via de mão dupla, tanto você pode chegar a MC através de indicação, 

alguém conhecido na vizinhança ou através da prospecção [...]. 

AG8: Eu peço muita indicação, ajuda muito, desses clientes que eu faço sempre peço 

indicação. 

AG9: [...] eu sempre digo ao cliente: ‘Fiz tudo para fazer seu crédito, me indique para 

as pessoas’. ‘Eu não gosto de indicar, porque se fulano não pagar [...]’ ‘O senhor não 

vai ter responsabilidade nenhuma não. Quem vai fazer avaliação é o banco [empresa 

financiadora, sócia-investidora da MC], mas dependendo a gente vê se aprova ou não’. 

Então, meus clientes vêm todos daí [...]. 

É prática que foi observada no campo com agentes diferentes em visita de prospecção de novos 

clientes, no desembolso do microcrédito e em uma visita para renovação. Mesmo que o agente 

não concretize a venda do microcrédito, apenas consiga entregar panfleto ou em uma visita para 

renovação, não renove, ou na entrega do contrato para assinatura e efetivação do empréstimo. 

O agente antes de se retirar da atividade-fim do cliente, pede a indicação de novos clientes.  

4.2.2.2 Práticas envolvidas na assinatura do contrato para liberação do microcrédito  

Nesta subseção, descrevemos três práticas dos agentes de negócios na interação com os clientes, 

envolvidas na assinatura do contrato para liberação do microcrédito, apresentadas na Figura 15.  

Figura 15 – Três práticas envolvidas na assinatura do contrato para 

 liberação do microcrédito da MC 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Entregar nas mãos do cliente o contrato com os boletos e colher assinatura: diz respeito ao 

retorno do agente de negócios ao cliente tanto na contratação do primeiro crédito como na 

renovação, para entregar uma cópia do contrato do microcrédito e do seguro, caso o cliente 

tenha feito essa opção, com o carnê contendo todos os boletos para pagamento. Em seguida, o 

agente colhe a assinatura do cliente nos documentos. Se o cliente for analfabeto,  

o agente colhe as suas digitais no contrato, mais a assinatura de uma testemunha (pessoa  

que estiver presente no local da atividade do cliente), no momento da entrega desses 

documentos. Esses documentos, devidamente assinados, são encaminhados pelo agente para a 

área de crédito da MC, para posterior liberação do microcrédito contratado. Conforme relato de 

um agente de negócio: 

AG8: Contrato aprovado, imprime, vou no comércio dele pegar a assinatura [...] fica 

uma via comigo e uma via com ele. Essa via eu tiro foto e envio ao suporte pra fazer 

a liberação. A gente tem que anexar. Tirar foto da assinatura e anexar ao contrato para 

o pessoal fazer a liberação do dinheiro [...] eu falo do seguro, que em caso de 

falecimento, de doença vai ter um auxilio [para pagamento das parcelas do 

microcrédito] que vai de R$ 100 até R$ 800. Ele assina aqui e aqui. É tão ruim quando 

pega cliente analfabeto [...] eu perdi a minha a esponjinha para as digitais, tiro a caneta 

e uso. É simples.  

Conferir os dados do contrato com o cliente: refere-se à conferência, com o cliente, dos 

detalhes do microcrédito contratado por ele. Conforme relato de um agente de negócios: 

AG7: O boleto vai todo prontinho, lindo e maravilhoso com todas as parcelas. Eu pego 

meu babado aqui, minha canetinha laranja, risco na data e nome do cliente. Faço em 

cada parcela, pra ele não dar uma de doido e esquecer. Lindo, vou botar para o senhor 

enxergar. Daí levo todo prontinho, todas as parcelas, conto bem direitinho, uma, duas, 

três, quatro [...] aí eu grampeio, atrás do carnezinho uma cópia, porque ele vai perder, 

eu sei que ele vai perder. Ele não perde nada. Eu grampeio no carnê junto do boleto, 

pronto, lindo e maravilhoso, ele assina e fica com o carnezinho [...]. 

Essa maneira de fazer é particular de um agente entrevistado e não faz parte das Regras do Jogo. 

Foi observado pela pesquisadora que o agente, ao receber a liberação do contrato com os boletos 

para emissão, destacou com uma caneta colorida, em cada parcela, a data de vencimento, o 

nome do cliente e o valor. Na entrega desse contrato o agente diante do cliente, fazia novo 

destaque com a caneta colorida sobre o risco já existente, perguntando para o cliente: “Qual o 

valor de seu crédito?” E o cliente respondia. “Qual o número de parcelas que você pediu?” O 

cliente falava. “Qual a data que você escolheu para pagar?” Novamente, o cliente respondia. 

Desse modo, esse agente confere com o cliente o que foi contratado em relação ao microcrédito. 

Atender o cliente de forma irrestrita: os agentes buscam em todo processo e após concessão 

do microcrédito, esclarecer possíveis dúvidas de seus respectivos clientes. Colocam-se à 

disposição do cliente mesmo em dias não comerciais. Além disso, é por meio dessa prática que 
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os agentes de negócios compartilham com a empresa alguma dificuldade que o cliente esteja 

vivendo, a fim de ajudá-lo a resolver. Conforme relatos dos agentes de negócios e clientes: 

AG2: [...] lembro, que naquele dia eu sai de lá [Favela de Paraisópolis] destruído, 

acabou meu dia, foi logo pela manhã. Eu comecei a conversar com ele e ele falou: 

“[agente] eu não queria que isso acontecesse, mas meu filho está doente, está com 

leucemia e infelizmente estou tendo que arcar com um monte de remédio e estou 

afastado”. Foi até difícil pra achar ele, porque ele estava indo para o hospital direto 

com o filho dele. Difícil falar com ele, quando eu consegui veio essa bomba, ele falou 

chorando pra mim. Então, foi muito marcante, porque são situações que o cliente está 

sujeito e a gente fica de mãos atadas [...] enfim, a gente tentou ajudar o cliente, o 

[CEO-fundador], até pagou algumas parcelas [...], marcou muito esse episódio [...]. 

AG8: [...] às vezes o cliente liga no sábado, tem cliente que liga no domingo, acontece 

sempre. É normal. A gente precisa deles então não tem que se aborrecer. 

CL17: [...] vou dar o telefone ou senão eu ligo para o agente e ele vem aqui e você 

tem uma conversa com ele. Foi o que aconteceu no caixa do supermercado, eu cheguei 

lá. Foi bom demais, fui bem atendido. Mesmo que não saia o dinheiro todo, fiquei 

satisfeito. Tem pessoas que a gente conversa e traz aquela energia positiva, a senhora, 

ele, tudo gente boa [...]. 

Essa prática leva alguns agentes a se dedicarem para além do contrato de trabalho, estendendo 

para finais de semana. 

4.2.2.3 Práticas envolvidas na cobrança de clientes 

Nesta subseção, descrevemos três práticas dos agentes de negócios na interação com os clientes, 

envolvidas na cobrança de clientes, ilustradas na Figura 16.  

Figura 16 – Três práticas envolvidas na cobrança de clientes da MC 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Checar diariamente a carteira de inadimplência: refere-se à sinalização que a empresa faz 

diariamente na carteira de clientes dos agentes de negócios, por meio on-line e indica quais 

clientes estão em atraso a partir de dez dias da data de vencimento, e quais estão inadimplentes 

por mais de um mês. O cliente permanece na carteira de clientes do agente até 180 dias, após esse 

período, o cliente sai da carteira do agente e passa a fazer parte da lista de clientes inadimplentes da 

empresa financiadora, sócia-investidora da MC, cabendo a ela tomar as medidas cabíveis perante o 

cliente para recebimento do montante em atraso. Cabe ressaltar, que até a realização desta pesquisa, 

a empresa financiadora do microcrédito realizava cobranças, simultaneamente, com o agente da 

MC, o que gerava cobrança em duplicidade no mesmo cliente, causando reclamação por parte 

desse. Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG6: [...] eu entro no momento que já vejo, já vou atrás do cliente. Eu conheço meu 

cliente, vou ter que saber o que foi que aconteceu. Até porque vou ser cobrada sobre 

isso. Então, a [empresa financiadora, sócia-investidora da MC] vai no decorrer lá, 

porque não sei qual o procedimento deles ao certo, mas eu vejo que eles ligam para 

os clientes para fazerem acordo [...] 

AG7: Vermelhinho é quando ele nunca entrou em atraso [o agente não sabe  

explicar o significado das cores das vermelha e verde, ao lado dos nomes dos clientes 

em atraso ou inadimplentes, ele subentende] e esses aqui já entraram. Aqui está tudo 

para cobrar, os verdinhos aqui já entraram [em cobrança, foram cobrados, houve 

negociação e estão acompanhando o pagamento pelo cliente] aguardando, é o que eu 

entendo, porque eu nem vi, é o que eu entendo. Quando está em verde, eu venho no 

histórico e olho lá: ‘Meu Deus, eu já fiz essa cobrança?’ Não, não fiz essa cobrança 

[...].  

AG8: Acontece. Já aconteceu [do agente e da empresa financiadora, sócia-investidora 

da MC cobrar o mesmo cliente] fica todo mundo cobrando desesperado. Aí também 

quando passa de 180 dias desaparece da minha carteira [...] a [empresa financiadora, 

sócia-investidora da MC] é que vai correr atrás disso [...].  

A forma como o sistema tecnológico da empresa se comunica com o agente de negócio, não é 

clara, segundo alguns desses profissionais, especificamente, quanto ao significado das cores 

verde e vermelha quando o cliente está em atraso ou inadimplente. Porém, o agente não busca 

esclarecimento necessário junto ao supervisor imediato e nem com a área do suporte 

tecnológico.  

Conhecer o motivo do atraso ou inadimplência junto ao cliente e buscar negociação para 

pagamento do valor em aberto: o agente entra em contato com o cliente, inicialmente por 

telefone, após dez dias do vencimento do boleto para checar se parcela não foi paga. Caso o 

cliente se mantenha em atraso, para além dos dez dias, o agente dirige-se pessoalmente à 

atividade do cliente para conhecer o motivo do atraso e busca negociação. Quem decide se o 

motivo do atraso é importante ou não é o próprio agente. O agente explica ao seu líder direto 

(supervisor de vendas), o que está ocorrendo com o cliente e solicita a isenção ou a diminuição 
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da taxa de juros e mora. O agente não possui autonomia para diminuir ou isentar um cliente do 

valor de seu débito, o que cabe ao agente é conhecer o motivo, relatar a questão ao seu 

supervisor e aguardar posterior direcionamento para continuar com a negociação.  

Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG1: [...] porque a MC não só na concessão é seu amigo, mas também na hora do 

aperto, porque a gente entende que nem todo mundo fica inadimplente porque quer, é 

uma situação de vida [...] a gente sabe quando o cara é picareta mesmo, que não vai 

pagar. A gente sabe quando o cara está falando a verdade, quando quer pagar. Então, 

por que não dar uma oportunidade? Vamos dar um desconto para o cara, aqui, nesses 

juros. Passou uma necessidade, vamos isentar, vamos ver se ele honra? Em muitas das 

vezes ele acaba pagando [...]. 

AG7: Tem clientes e clientes. Às vezes, o cliente está com uma parcela em atraso e 

nunca atrasou. Aí eu vou ver se realmente aconteceu alguma coisa e peço a 

[supervisora de vendas] ou desconto ou isenção de juros e multa e tudo mais.  

Às vezes, o cliente está com duas parcelas em atraso, às vezes na negociação, para eu 

me livrar eu digo: [supervisora de vendas], manda desconto total das duas parcelas 

[...]. 

Registrar boletos em aberto no cadastro do cliente com o histórico de negociação: o agente 

de negócios registra no cadastro do cliente, o histórico da negociação estabelecida nas visitas 

de cobrança. A negociação pode ser a promessa por parte do cliente que realizará o pagamento 

em tal data e pede para o agente a emissão de novo boleto com a data desejada, ou pode ser o 

pedido de isenção da taxa de juros para acerto imediato do valor em aberto, ou dizer para o 

agente que não há previsão de pagamento. Com algumas dessas possibilidades o agente atualiza 

o cadastro do cliente e passa acompanhar para saber se a negociação foi cumprida ou se teve 

quebra de acordo ou se precisará realizar nova visita ao cliente. Quando o cliente não cumpre 

o acordo, o agente solicita para o supervisor de vendas que o acompanhe na próxima visita de 

cobrança ao cliente, para que ele o ajude negociar junto ao cliente. Além disso,  

com as informações atualizadas no cadastro do cliente, a empresa também se certifica que o 

agente cumpriu sua atividade. Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG6: [...] No Ipad, já visualizam lá. Promessa quebrada, chegou o dia e o cliente não 

pagou, a gente tem que correr pra ver isso [...]. 

AG7: [...] estou na casa da [cliente] e vou ter que registrar a cobrança dela, porque 

tem que ser registrada [...] então, ele (tablet) marca a hora trabalhada, aqui marca a 

quantidade de registros de cobranças feitas [...]. 

 

4.2.2.4 Práticas envolvidas na renovação do microcrédito  

Nesta subseção, descrevemos três práticas dos agentes de negócios na interação com os clientes, 

envolvidas na renovação de microcrédito de cliente, apresentadas na Figura 17.  
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Figura 17 – Três práticas envolvidas na renovação de microcrédito de cliente da MC 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Estar a par de quais clientes faltam 60 dias para término do contrato do microcrédito: 

refere-se à sinalização que aparece diariamente na carteira de clientes do agente, quando faltam 

60 dias para o término de contrato de microcrédito. Essa sinalização é realizada pela MC e 

disponibilizada para o agente, para que ele se programe para visitar pessoalmente o cliente, a 

fim de propor renovação de microcrédito. Há casos, em que o próprio cliente procura o agente 

e pede renovação. Diariamente, o agente confere sua carteira de cliente para identificar 

potenciais renovações. Conforme relatado pelos agentes de negócios e cliente:  

AG1: [...] posso dizer, que quando está terminando a gente, realmente, liga para o 

cliente. ‘Tudo bem? Está terminando seu plano, o senhor pretendo renovar?’ [...] esse 

cliente nos procurou antes, e ele já foi se planejando, antes de ele pagar a última, ele 

já sinalizou.  

CL1: Faltava a última parcela, eu já procurei eles [o agente da MC] e falei: quando eu 

pagar a última eu quero fazer a renovação. [...] eu já tinha o [valor] de R$ 2 mil em 

mente, que era o valor para investir aqui [...]. 

AG4: [...] se ele fez em seis meses, quando for no quinto mês, o agente de crédito vai 

estar visitando ele: ‘Vamos renovar? A taxa agora é menor’, se for em 12 vezes, no 

11º mês, ele estará sendo visitado [...].  

AG6: [...] o cliente já é nosso, eles tendem a entrar em contato conosco. 

Principalmente, quando já tem o microcrédito e pretende renovar, então eles se 

antecipam dois meses informando que já estão terminando e tem a intenção de renovar 

[...]. 
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Oferecer renovação com taxa de juros menor ao do primeiro crédito: refere-se à 

possibilidade de o cliente renovar o microcrédito com taxa de juros menor do que a do primeiro 

crédito. A MC tem uma taxa de juros para o primeiro crédito de 5.4% ao mês, e para renovação, 

essa taxa diminui para 3.9% ao mês. Não há um prazo estipulado pela empresa para que o 

cliente tenha que renovar e usufruir de uma taxa menor, mas todos os agentes de negócios 

entrevistados neste estudo informam aos seus respectivos clientes que eles têm até seis meses 

para renovar e aproveitar a taxa de 3.9%; fora desse período, a taxa volta ao valor de 5.4%. 

Conforme relatado pelos agentes de negócios: 

AG4: A MC trabalha com duas taxas hoje, com a taxa de 3.9%, que é a taxa de cliente 

de renovação e 5.4 que é taxa de cliente novo. Então, o cliente que é a primeira vez 

que está conhecendo a MC, ele vai pagar uma taxa de 5.4% efetiva ao mês [...] A MC 

tem juros um pouco maior no cliente novo, na renovação não [...]. 

AG7: Tem um prazo que o cliente fica como renovação [...] a taxa é de 3.9%, dá uma 

diminuída, passando desse prazo, ele volta para primeiro crédito, 5.4% [...] é uma 

tristeza profunda quando o cliente não quer renovar. Eu insisto: ‘O que aconteceu?’. 

‘Estou sem dinheiro agora’ [o cliente diz que não pode assumir com o pagamento de 

uma renovação de microcrédito]. Quando ele diz isso, é melhor não pegar agora para 

nem sujar meu nome, nem lhe aperriar, eu digo: ‘Beijos, tchau’ [...] meus clientes são 

bem assim. Geralmente eles mesmos veem [...].  

AG8: Não dou nem tempo de ele estar terminando a última, eu já estou atrás dele [...] 

quando não, eu já entro em contato: ‘Fulano, teu crédito está acabando tal dia, vamos 

marcar pra gente renovar’? Pronto, quando ele paga a última, já estou na porta dele. 

Às vezes, ele me liga também [...]. 

Como já mencionado, não há um tempo estipulado pela MC para o cliente renovar e usufruir 

de uma taxa menor de juros, ou seja, 3.9%, mas os agentes entrevistados informam seus clientes 

que eles possuem até seis meses, passando esse prazo a taxa retornaria ao percentual do primeiro 

crédito 5.4%. Mesmo o agente usando desse atrativo, taxa de juros menor, alguns clientes não 

querem renovar, como o relato do (AG7), em que o cliente alegou estar sem dinheiro para 

assumir com as parcelas de um novo crédito, imediatamente após a primeira contratação. 

Alguns clientes querem dar um espaço entre o término da primeira contratação de crédito e uma 

renovação, mas os agentes da MC empenham-se para que seus clientes desistam dessa ideia e 

renovem.  

Registar e comprovar por imagem e documentação o progresso da atividade-fim do 

cliente: diz respeito a comprovar por meio de documentação, recibos, notas fiscais  

ou outra forma de comprovação, por exemplo, imagens do estoque ou maquinário,  

que a atividade do cliente apresentou progresso para efeito de renovação. Conforme relatado 

pelos agentes de negócios: 
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AG4: Então a renovação do crédito não é automática, o agente tem que visitar esse 

cliente, fazer um novo levantamento financeiro dele, mais rápido, claro, mas faz, olha 

de novo, se ele está bem ou ruim, talvez quando o camarada vai renovar, antes era 

uma coisa e agora não tem mais nada [...]. 

AG7: Volta no cliente, vê se deu tudo certo, se houve um aumento na produção dele, 

se ele melhorou, porque se ele quer um novo crédito é porque deu certo, a gente 

sempre volta, faz novos valores, enfim, a nossa última prática é a renovação. 

Na Figura 18 apresentamos o mapa temático que reúne as 20 práticas dos agentes de negócios 

em interação com os clientes. São elas: 11 práticas envolvidas na captação e fechamento de 

proposta de novo cliente, três práticas envolvidas na assinatura do contrato para liberação do 

microcrédito, três práticas envolvidas na cobrança de clientes e três práticas envolvidas, 

exclusivamente, na renovação do microcrédito. 

Figura 18 – Mapa temático das práticas dos agentes com clientes da MC 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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As 20 práticas reunidas na Figura 18 mostram conexão umas com as outras. Os agentes de 

negócios da MC, para desempenharem suas tarefas no local de trabalho, realizam vários 

“fazeres” que se inter-relacionam e que contribuem para a venda do microcrédito. 

Vale lembrar que na pesquisa de Simões (2016) foi identificada, à época, uma prática 

denominada “Práticas relacionadas aos clientes/beneficiários das empresas de inovação social”. 

Essa prática envolvia a avaliação que os clientes/beneficiários da comunidade de Paraisópolis 

faziam sobre o atendimento dos agentes de negócios da MC. Essa prática não foi identificada 

no retorno à empresa, nem na comunidade e nem no Nordeste. 

As práticas dos agentes com clientes sofrem interferência de práticas que existem nas relações 

dos agentes com outros atores sociais, sejam individuais (supervisão) ou coletivos (MC). 

4.2.3 Práticas relacionadas à interação de agentes e supervisão  

Nesta subseção descrevemos três práticas relacionadas à interação de agentes e supervisão, 

apresentadas na Figura 19. 

Figura 19 – Três práticas de agentes de negócios na interação com a supervisão da MC 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Acompanhar o novo agente nos primeiros dias de trabalho: o início da atividade de um novo 

agente de negócios da MC, com ou sem experiência anterior na venda de microcrédito, conta 

com o acompanhamento da supervisão de vendas da empresa, por um período de 15 dias. De 

acordo com Souza, Lucas e Torres (2011, p. 632), as práticas sociais são vistas  
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como “construções dos atores sociais em seus contextos de interação”. Conforme relatado  

por um entrevistado: 

AG7: Então, sempre vai a [supervisora de vendas] e outro, ou então, sempre andam 

dois agentes para fazer, quando a [supervisora de vendas] não pode, sempre é 

acompanhado durante um tempo, uma semana, 15 dias. 

Analisar cada proposta de microcrédito, antes da análise final da área de crédito: diz 

respeito à análise do valor e do número de parcelas, de cada prospecção ou renovação que o 

agente realiza. Para ser realizada essa análise, o agente precisa recorrer ao “comitê de análise”, 

que é formado pelo próprio agente, pelo supervisor de vendas e coordenador de vendas. Esse 

comitê de vendas está previsto nas Regras do Jogo. De forma geral, essa conversa acontece 

entre o agente e supervisão. O agente relata suas impressões sobre o levantamento financeiro 

que fez da atividade do cliente e dá seu parecer, se concorda ou não com o valor para a 

concessão do primeiro crédito ou da renovação. Após conversa e de comum acordo, agente e 

supervisão alteram para menor ou não o valor solicitado pelo cliente. Segundo Santos e Silveira 

(2015), uma organização reúne uma ampla gama de práticas como: dar ordens, fazer perguntas, 

relatar problemas, práticas de decisão de diretoria e gerencial, práticas de comunicação entre 

gerentes e subordinados, práticas de RH, práticas de supervisão, práticas do chão de fábrica, 

práticas de propaganda, de vendas. Conforme relatado pelo agente de negócios: 

AG4: [...] a gente faz o conhecido ‘comitê de crédito’. Toda proposta que o agente de 

negócio faz a venda, ele lança a proposta no sistema. Quando ele lança no sistema, a 

gente [agente e supervisor de vendas] faz a pré-análise, a gente analisa aquele valor, 

vê se está encaixando com a capacidade e necessidade daquele cliente, após isso a 

gente encaminha para o nosso parceiro que é a [empresa financiadora, sócia-

investidora da MC]. 

Acompanhar o agente no campo: a cada dez dias, o agente de negócios conta com a presença 

da supervisão no seu dia inteiro de trabalho ou por meio período. A supervisão não altera a 

agenda do agente, apenas observa como o agente realiza suas atividades e o orienta em alguma 

questão, se necessário. Feldman e Worline (2016) enfatizam que as práticas transformam o 

trabalho individual em trabalho de responsabilidade coletiva, por exemplo, reuniões diárias e 

formação de equipes. Seja no ambiente organizacional ou fora dele, as práticas sociais 

consistem em relações rotineiras entre vários agentes, que neste estudo referem-se aos agentes 

de negócios em interação com os clientes, de maneira individual ou coletiva, necessárias para 

que sua produção e reprodução ocorram (RECKWITZ, 2002, p. 253). Conforme relato de um 

entrevistado: 
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AG5: [...] eu sempre tenho uma agenda para sair com um deles [agentes de negócios], 

a cada período, não consigo ficar o dia inteiro com eles. Eu sempre procuro ficar até 

duas ou três horas da tarde com cada um, ou até meio dia, dependendo da demanda 

do dia [...]. 

4.2.4 Práticas relacionadas à interação de agentes e empresa  

Nesta subseção, descrevemos quatro práticas relacionadas a interação de agentes e empresa, 

reunidas na Figura 20. 

Figura 20 – Quatro práticas de agentes de negócios na interação com a MC 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Monitorar atividades dos agentes: essa prática revela o “ator social” (KING; FELIN; 

WHETTEN, 2009), empresa interferindo, via tecnologia (tablet e smartphone) com os agentes 

em suas práticas com os clientes. O agente de negócio da MC interage continuamente com a 

tecnologia no seu dia de trabalho. Nesse sentido, apoiamo-nos em Jacobs e Atkinson (2008), 

quando utilizam o termo prática social para enfatizarem que às práticas são construídas nas 

rotinas diárias, são moldadas nas relações com os atores humanos e não humanos, como a 

tecnologia. Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG7: “Pelo tablet, pelo lindo tablet [...] ele tem um rastreador e todo cliente que eu 

vou, eu faço check-in. Por exemplo, eu vou prospectar, então vou fazer check-in [...] 

se eu for cobrar, eu vou no cliente, abro, faço check-in [...] se eu for entregar um 

boleto, abro lá e faço check-in [...] faço check-in em todo lugar que eu for [...] todo 

santo dia [...] primeira coisa, ela [supervisora de vendas] pede a agenda de todo 
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mundo, ela manda por Whatsapp: ‘Gostaria de saber a agenda de vocês’. A gente 

sempre manda: vou para tal canto, tal canto: ‘Agende a previsão de pedidos’.  

Ela pede todos os dias, daí a gente diz onde a gente vai estar e a previsão de mais ou 

menos dois ou três pedidos, que é geralmente o que a gente marca [se programa], ou 

que a gente gostaria de fazer [...]. 

AG8: [...] cada cliente que a gente visita, a gente faz um clique [...] esse cliente é de 

renovação, eu clico aqui [...] onde o cliente está [...] eles [a MC] acompanham a gente 

pelos check-in, eles sabem se a gente sai de casa, se a gente fez alguma coisa ou não 

[...][ a supervisora de vendas], todos os dias pergunta à gente [...] geralmente, eu já 

tiro a foto da minha agenda e já mando pra ela, bem melhor do que ficar falando ou 

digitando. 

AG9: “Quando eu trabalhei na [empresa financiadora de crédito F], não foi tão atrás, 

como te falei, eu tinha papel pra tudo, eu fazia uma visita e tinha que anotar, hoje eu 

pego o Ipad, faço o check-in e envio [...], porque a MC inovou nisso também [...] eu 

sei que pelo Ipad, eles têm como ver pra onde eu fui. Logo, quando eu comecei a 

trabalhar na MC, todo cliente que eu visitava, toda prospecção que eu fazia, eu anotava 

no Ipad, eu ficava com ele na mão e [ a supervisora de vendas] sempre me dizia, 

quando a gente fazia reunião. ‘Eu vejo, [agente] ali, ali. Eu sei que eu sou 

acompanhada, sei que eles sabem exatamente para onde eu fui, como eu fui, porque o 

Ipad tem GPS’. 

AG.10: [...] logo cedo, passo minha agenda pra minha coordenadora [supervisora de 

vendas] [...] isso é uma coisa que faço, que cabe a mim, mesmo se ela não pedir. 

Garantir suporte tecnológico: diz respeito à garantia de suporte tecnológico aos agentes de 

negócios. O suporte está relacionado com as melhorias nas telas de preenchimento obrigatórias 

de cadastro do microcrédito, rapidez na leitura desses dados, atualização constante da carteira 

de clientes, na medida em que o agente carrega com informações. O suporte também abrange 

ajuda para problemas de natureza técnica no manuseio da ferramenta tablet e smartphone. A 

empresa MC tem investido em tecnologia, haja vista a aquisição da start-up de tecnologia 

israelense, mencionada na caracterização da empresa. Essa aquisição tem o propósito de 

oferecer facilidade, rapidez e qualidade nos produtos e ferramentas oferecidos pela empresa. 

Notamos nessa prática como a tecnologia é importante para o agente desempenhar sua tarefa 

no trabalho. Conforme relatos dos agentes de negócios: 

AG6: Temos várias ferramentas de trabalho, como o nosso Ipad, que é uma das 

fundamentais. Então, sempre quando tem algum problema, porque maquina falha, o 

suporte está sempre à disposição pra estar revendo esse problema e tentar otimizar. 

AG8: Tablet, celular [...] a gente tem um suporte legal [...] tem muita gente que 

reclama, mas comigo [...] é rápido. Vejo gente que ainda dá uma reclamadinha [...] 

diferencial pra mim, para o cliente independe. Pra mim é ótimo, indispensável [...]. 

Fazer análise de crédito do CPF do cliente: diz respeito à maneira que a MC avalia cada 

solicitação de microcrédito, é por meio da ferramenta estatística score, que faz uma avaliação 

do histórico do CPF do cliente. Desse modo, a empresa busca conter o risco de inadimplência 

do seu produto, uma vez que o diferencial do microcrédito da MC é ser individual e sem aval. 
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A análise de crédito tem a finalidade de conferir a capacidade de pagamento do valor solicitado 

pelo cliente tanto no primeiro crédito como na renovação. A MC não concede microcrédito para 

clientes negativados, somente para clientes que apresentem histórico positivo de pagamento. 

Conforme relatos de alguns entrevistados: 

AG4: O crédito é destinado ao titular do negócio. O titular é a senhora. Está com nome 

restrito, a gente orienta que você limpe seu nome, procure os birôs de negativação e 

procure limpar seu nome [...] a gente tenta emprestar da melhor forma possível, com 

a melhor qualidade possível, com o melhor cadastro possível, com a melhor análise 

do negócio possível, com as fotos melhores do negócio, porque a [Empresa sócia-

investidora da MC], lá no final vai só analisar o CPF, praticamente, porque ela não 

está vendo o cliente, quem vê é a gente aqui [no campo]. 

SI20: Quando você vai pegar um crédito em qualquer lugar, todos os bancos pegam a 

sua carteira, faz uma parceria com [birôs de análise de crédito], ou tem uma própria 

equipe de estatísticos que analisam todas aquelas informações que você tem, vê todos 

os empréstimos que você deu e fala: "Qual é a probabilidade da [cliente A] me pagar 

ou não pagar”?. Então, então têm modelos estatísticos que falam assim: "Nessa 

característica 70% não paga". Então, você fala: "Não vou dar crédito pra ela", o risco 

é muito alto [...] ou de [clientes A] que entraram com essas características, 8 pagaram 

e só 2 não pagaram, então essa é a pessoa a quem eu quero emprestar. Então, nesse 

caso, a gente têm todas as informações do birô [bureau], a gente mescla tudo isso e 

trabalha com score que é uma nota que eu te dou e falo: "Pra você eu empresto R$ 

1000", "pra você eu empresto R$ 10 mil", ou "pra você não empresto", só que na hora 

que a gente vai fazer isso no microcrédito, você não consegue separar o bom do mau, 

porque essas ferramentas não atingem essa população, porque essa população não 

consome, esse sócio proprietário, esse microempreendedor não consome crédito, 

então os modelos preditivos são falhos, porque hoje esses modelos trabalham muito 

em cima do seu CPF. Os birôs vão guardando as informações de toda a sua atividade 

de crédito. Então, se você foi consultada por um cartão de crédito, se você foi 

negativada, se você teve um restritivo, quanto tempo você demorou pra pagar, então 

tudo isso é guardado e isso vira uma nota pra você. 

Ajustar a remuneração variável (RV) à carteira de adimplência e inadimplência dos 

agentes: refere-se à forma da MC remunerar o agente de negócios. A empresa vincula a RV do 

agente ao percentual de inadimplência da carteira total de clientes. Até a realização desta 

pesquisa, o percentual de inadimplência a partir do qual não se faz o pagamento da remuneração 

variável ao agente estava em 7%. Desse modo, o agente procura ser mais cauteloso quanto à 

avaliação que faz do levantamento financeiro do cliente e busca se manter atento às cobranças, 

procurando sempre uma negociação para valores em aberto com o cliente. Conforme relatos 

dos agentes de negócios: 

AG5: Remuneração variável é a comissão. Hoje, está muito abaixo do mercado. 

Temos promessas, aí de muitas melhorias e, eu acredito. Assim, hoje estamos muito 

abaixo do mercado. Não é pouco, é muito pouco [...] quando nós começamos em 2015, 

nós ganhávamos RV, eu comecei como agente de crédito, ganhávamos RV superior 

ao nosso salário. Só que aí, em contramão, veio a inadimplência [...]. 

AG7: Então, eu tenho um percentual de até 7%, que eu posso chegar até ele, eu recebo, 

passando disso, eu não recebo de jeito nenhum [...] então, eu posso fazer 100 cadastros 

[não receberei comissão, se o percentual estiver 7% ou mais de inadimplência] [...]. 
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A remuneração variável da MC é de R$ 18,00 sobre cada venda de microcrédito, 

independentemente do valor contratado. Seja o valor mínimo de R$ 400,00 ou o valor máximo 

de R$ 14200,00, o agente receberá R$ 18,00, dividido em três vezes, ou seja, R$ 6,00 por três 

meses.  

Devido ao aumento nos atrasos de pagamentos e inadimplências, em 2016, por parte dos 

clientes da empresa, a MC modificou a forma de remunerar o agente. Para o agente ter direito 

ao recebimento da RV, o cliente precisa realizar o pagamento das três primeiras parcelas do 

microcrédito. Diferentemente de 2015, quando iniciou a venda do microcrédito em 

Paraisópolis/SP e em Caruaru/PE, quando os agentes recebiam a comissão mesmo se o  

cliente não tivesse pago as três primeiras parcelas, ou seja, recebia pela venda. A nova  

forma de remuneração variável causou polêmica entre os agentes, conforme relatos  

de alguns entrevistados: 

AG5: É, foi mudado a [remuneração variável], por conta da inadimplência daqui 

[Caruaru/PE]. Outra coisa que a MC precisa ver urgentemente, é a penalização por 

inadimplência, porque hoje o crédito individual nos outros bancos, eles só penalizam 

a gente a partir de 12% [carteira total de clientes inadimplentes], aqui [MC] já começa 

a penalizar o agente a partir de 3.5%, acho muito duro. [RV] mudou agora em outubro 

[2016], ainda estava pior, porque em fevereiro [2016] foi uma mudança muito brusca 

[exemplo] eu vendi R$ 100 mil e estou com 5% ou 7% desses R$ 100 mil em 

inadimplência, da minha carteira total e [com clientes] com PNP [parcelas não pagas] 

primeira, segunda e terceira em atraso [...] a MC vem, me dá um cartão amarelo, 

sinalizou que se eu continuar com essa PCP nessa porcentagem, no mês que vem eu 

não tenho o que receber [RV] muita gente ficava desmotivada. O pessoal dizia: “não 

vou estar trabalhando de graça”. O pessoal fala mesmo. Eu sou bem realista. Meus 

agentes são bem minha cara, falam mesmo. 

AG8: Pra você receber, são R$ 6,00, que a gente recebe por proposta. Você vende 

hoje a proposta, se daqui um mês o cliente pagar você recebe R$ 6,00. Se daqui a dois 

meses o cliente pagar, mais R$ 6,00. Se daqui três meses o cliente pagar, é mais R$ 

6, 00. Depois disso acabou. E para eu receber eu tenho que estar com minha mora, 

minha inadimplência controlada, abaixo de 7% acho, pra eu conseguir receber. Só que 

eu acho que 7% é muito pouco, por ser um crédito de tanto risco 

Outro ponto que não é claro, no sistema tecnológico da MC, para comunicação com os agentes 

são as siglas usadas pela empresa. A sigla PNP, o agente não sabe o que significa, só sabe que 

a RV tem relação com o pagamento das três primeiras parcelas do microcrédito. Nesta 

dissertação, a sigla PNP consideramos como “parcelas não pagas”. 

Na Figura 21 apresentamos as práticas identificadas e analisadas na interação de agentes e 

empresa. Essas práticas encontram-se imbricadas nas práticas dos agentes de negócios com 

clientes, que de acordo com Nicolini e Monteiro (2016, p. 2) “[...] a vida organizacional 

acontece por meio das realizações de atividades comuns em tempo real” [...]”. Exemplificamos 

como as práticas de agentes e empresa estão imbricadas com as práticas dos agentes com os 
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clientes: a prática de analisar o histórico do CPF do cliente, ela acontece, na medida em que os 

agentes vão alimentando o sistema com cadastros de novos clientes e de renovação. Ou, a 

prática da empresa de monitorar atividades dos agentes, acontece em todo tempo que o agente 

está desempenhando sua atividade, devido às ferramentas tecnológicas, tablet e smartphone, 

que utilizam.  

Na Figura 21 apresentamos um mapa temático geral com as 27 práticas identificadas e 

analisadas nesta seção. São elas: 20 práticas na interação de agentes com clientes, três práticas 

na interação de agentes e supervisão e quatro práticas na interação de agentes e empresa. 

Figura 21 – Mapa temático das 27 práticas na MC 

 

 Práticas de agentes e clientes  Práticas de agentes e supervisão  Prática de agentes e empresa 
 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na Figura 21 apresentamos as 27 práticas identificadas e analisadas na MC no que tange às 

relações entre agentes e clientes. Elas encontram-se conectadas entre si, “ocorrem no contexto 

organizacional e caracterizam-se por terem em si durabilidade dinâmica, recursividade e 

reflexividade” (ALBUQUERQUE FILHO; MACHADO-DA-SILVA, 2009, p. 632). Para esses 

autores, na medida em que as práticas ao tempo persistem, por meio de sua repetição pelos 

atores sociais, que as monitoram reflexivamente mediante a (re)interpretação de seus 

significados no cotidiano organizacional. 

De acordo com Brown e Duguid (1991, p. 40), a prática é “fundamental para compreender o 

trabalho”. Desse modo, nesta dissertação, foram por meio das práticas dos agentes com os 

clientes e “compostas de performances individuais” (ROUSE, 2007, p. 505), que pudemos 

compreender o trabalho desses profissionais, no contexto de uma organização de inovação 

social. 

Neste estudo, colocamos luz nas práticas dos agentes de negócios com os clientes e a partir 

delas, reconhecemos a existência de práticas entre supervisão e agente e empresa, mediadas 

pela tecnologia (tablet e smartphone), que Lévesque (2005) observa que as inovações sociais 

têm sempre um suporte técnico mínimo que as suporta, recursos e atores relativamente 

específicos envolvidos. As práticas de supervisão e empresa se inter-relacionam com as práticas 

entre agente e cliente. Nesse sentido, entendemos que em um ambiente organizacional, as 

práticas consistem em “relações rotineiras entre vários agentes, de maneira individual ou 

coletiva, que são componentes necessários para que sua produção e reprodução ocorram” 

(RECKWITZ, 2002, p. 253). Além disso, a tecnologia está presente nessas relações (JACOBS; 

ATKINSON, 2008).  

Uma prática é um comportamento rotineiro e interligado que envolve corpo, atividades mentais, 

objetos, habilidades e competências, ou seja, um complexo sistema de diferentes materialidades 

(RECKWITZ, 2002). Portanto, a partir da perspectiva de prática, os fenômenos organizacionais 

como liderança, estratégia, ou recrutamento, dentre outros do ambiente de trabalho, não são 

vistos como funções ou propriedades de uma organização, mas como práticas sociais, nas quais 

os atos das pessoas e os objetos estão ativamente envolvidos dentro de um contexto histórico 

(SANDBERG; DALL’ALBA, 2009). 
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4.3 CONTRIBUIÇÃO DAS PRÁTICAS PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS SOCIAL 

E ECONÔMICO 

Nesta seção buscamos refletir sobre a contribuição das 27 práticas relativas, direta ou 

indiretamente, às relações com os clientes para o alcance dos objetivos social e econômico da 

MC.  

Segundo Corradi, Gherardi e Verzelloni (2010, p. 277), práticas se mostram interconectadas e 

apresentam recursividade ou reprodução. Para esses autores, a reprodução da prática é que 

responde à pergunta: “as práticas trabalham para quê? (what doing the practice does?)”.  Nesse 

sentido, dedicamo-nos a analisar para quais dos objetivos social e econômico da MC, ou se para 

ambos, as 27 práticas identificadas trabalham. 

A MC, por meio do relato de seu fundador acredita:  

CF: [...] em um novo capitalismo, que exista uma nova forma de fazer negócio [...] o 

capitalismo é a melhor tecnologia para resolver problema [...]. Ela [a MC] é uma 

empresa que está querendo criar um capitalismo menos predatório e mais consciente 

junto à nossa indústria [...]. 

Por sua vez, como vimos no item 4.1, essa empresa que mostrou ter desenvolvido inovação 

social, é um negócio social de impacto e, portanto, tem na escalabilidade a medida de sua 

contribuição à sociedade. Hadad e Găucă (2014, p. 119) chegam a definir o próprio 

empreendedorismo social como negócio de impacto ao considerá-lo: 

[...] ação de um empreendedor social com uma missão social, que reconhece um 

problema social e aborda-o por meio da inovação social e em termos de criação de 

impacto social e valor social, beneficiando tanto o negócio (sustentabilidade) quanto 

a sociedade (escalabilidade). 

Podemos notar que, nessa perspectiva, o retorno à sociedade vem com a escalabilidade do 

empreendimento, no caso da MC, a venda do microcrédito individual e sem aval ao maior 

número de microempreendedores possível. Atingir mais pessoas, por um lado, leva qualidade 

de vida ao empreendedor e sua família, como relatado pelo fundador (CF), mas por outro lado, 

garante a sustentação econômica do negócio: ao fazer isso com baixa inadimplência (como 

diversas das práticas objetivam), obtém eficiência (custos mais baixos), promovendo o 

crescimento do empreendimento, retorno aos investidores e/ou a atração de novos. 

Portanto, ao olharmos para as 27 práticas, entendemos que levam ao objetivo econômico, no 

sentido de contribuírem para que a MC venda seu serviço, fidelize o cliente por meio da 

renovação, buscando a continuidade do negócio com a captação de novos clientes, o que por 
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sua vez, levará oportunidade a mais pessoas de fazerem crescer seus pequenos negócios e, 

assim, melhorarem sua condição econômica e, em tese, a qualidade de vida.  

Mesmo práticas que, a uma primeira análise, poderíamos considerar como voltadas 

inerentemente ao objetivo social – “avaliar a atividade do cliente e orientá-lo ao não 

endividamento”, “orientar o cliente a registrar suas vendas e seus recebimentos” e “atender o 

cliente de forma irrestrita” – em uma análise mais demorada, mostram-se contribuindo também 

ao objetivo econômico, como segue: 

• Avaliar a atividade do cliente e orientá-lo para o não endividamento: essa prática 

pode ajudar o microempreendedor, no futuro, a andar a partir de seus próprios recursos, 

sem se endividar, à medida que consiga gerir melhor seu negócio. O não endividamento 

aqui se relaciona a não ultrapassar limites de valor de empréstimo que levem o cliente 

à inadimplência, de maneira que não dê o “passo maior que a perna” e venha a contrair 

dívidas, o que aumentaria a probabilidade de se tornar inadimplente. Essa prática busca, 

fundamentalmente, o ajuste do valor do empréstimo à capacidade de pagamento do 

microempreendedor. Conforme relato de AG1:  

AG1: a gente tem de saber se ele [microempreendedor] está estabilizado, se não está, 

se o valor que ele quer de fato vai conseguir pagar aquela parcela, não vai apertar no 

orçamento [...].  

Dessa forma, ao mesmo tempo em que contribui para que o microempreendedor reflita sobre 

seus gastos, garante a manutenção desse cliente na carteira da MC. 

• Orientar o cliente a registrar suas vendas e seus recebimentos: se por um lado, esta 

prática ajuda o cliente a adquirir o hábito de se organizar em termos do controle 

financeiro de seu negócio, por outro lado, facilita o trabalho do agente de negócios, 

quando precisa reunir informações comprobatórias da atividade-fim do cliente para 

concessão de um primeiro microcrédito ou para justificar sua renovação e/ou o aumento 

do valor emprestado.  

• Atender o cliente de forma irrestrita: essa prática contribui para a promoção de 

sensação de amparo e acolhimento por parte do cliente, frente a adversidades nos 

negócios, conforme relato do CEO-fundador:  

CF: O cara [microempreendedor] perdeu todo o rebanho, a gente fez uma vaquinha 

com pessoas do topo da pirâmide, que são pecuaristas, doaram para ele, arrumamos 

ração a preço de custo, demos outro microcrédito para ele. O que seria o 

comportamento tradicional? Você negativar ele [...]. 
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Por sua vez, essa prática também leva à fidelização do cliente, à renovação do microcrédito 

com a MC e, provavelmente, à indicação de novos clientes. 

Notamos nessas três práticas, mais especificamente, que os objetivos econômico e social estão 

imbricados. Ao realizá-las, os agentes nas relações com clientes podem produzir efeitos sociais 

mais concretos para o desenvolvimento da pessoa enquanto microempreendedor, à medida que 

incentivam a melhor gestão do negócio e tentam auxiliar os clientes até que isso aconteça.  

Nas demais 24 práticas, entendemos que são os objetivos econômicos que se sobressaem à 

primeira vista. Mas, ao contribuírem para a promoção de mais vendas com eficiência, 

possibilitam à empresa aumentar sua ação e, com isso, levar microcrédito individual e sem aval 

a mais pessoas, beneficiando microempreendedores a manterem seus negócios e terem renda 

para acesso aos recursos básicos. Assim, as práticas relacionadas à renovação de microcrédito, 

por exemplo, contribuem para garantir recursos à empresa para investir na contratação de novos 

agentes em seu objetivo social de atingir mais e mais microempreendedores. 

Portanto, olhando sob a perspectiva de autores da literatura que tratam de negócios sociais de 

impacto e tendo a MC sido caracterizada como tal, entendemos que as 27 práticas identificadas 

neste estudo servem a ambos objetivos, social e econômico. 

Se olharmos, no entanto, para autores como Lévesque (2002), Alvord, Brown e Letts (2004), 

que trazem o empreendedorismo social como gerador de transformações sociais e Bignetti 

(2011) para quem a inovação social envolve “soluções duradouras” (BIGNETTI, 2011),  

estará a MC, ao dar crédito a mais e mais pessoas e incentivar sua renovação, promovendo 

alguma transformação em longo prazo com aqueles microempreendedores que atuam no agreste 

nordestino?  

Lembramos que em Paraisópolis (SP), a empresa encerrou suas atividades alegando ser um 

local de microempreendedores que já estavam mais preocupados com o consumo pessoal e dos 

membros da família, do que com o negócio propriamente dito, levando à utilização do 

microcrédito para outros fins que não a manutenção e desenvolvimento do 

microempreendimento. Nessa comunidade, a MC verificou alto índice de clientes 

inadimplentes.   

Portanto, será ter acesso a bens em função da melhoria da condição econômica, uma 

transformação social duradoura? Ou seria mais importante incentivar formas para que esses 

microempreendedores do agreste possam se desenvolver a ponto de, por exemplo, formarem 
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cooperativas ou reivindicarem melhores políticas públicas visando a melhorias no transporte e 

segurança, ainda precários nessa região? 

É preciso mencionar um desejo descrito pelo CEO-fundador, que vai nessa direção: 

CF: Eu espero que cada vez mais esses clientes, comecem a fazer negócio entre eles, 

porque uma coisa também que a gente vê, muitas vezes, você está gerando ali o 

microcrédito, está gerando ali um incentivo para ele crescer, só que ele acaba também 

fazendo muito negócio ou fora de onde ele mora, ou também com o cliente que de 

repente ele poderia fazer um negócio com um menorzinho e ele faz com o maiorzão. 

MC estimula que esse dinheiro cada vez mais circule entre eles. Às vezes, ele 

[microempreendedor], nem sabe por que, mas ele podia comprar do pequeno e ele 

compra do grande. O grande já é grande o suficiente. Esses pequenos juntos às vezes 

jogam muito dinheiro pra fora, eles podiam estimular mais entre eles, aí eles chegam 

na missão deles mais rápido [...] [ a MC] vai ter que criar todo o ambiente [on-line] 

para facilitar [o negócio entre nossos clientes]. 

Se essa plataforma (ambiente on-line) fomentar práticas entre clientes, promovendo o consumo 

de produtos fornecidos por suas microempresas e garantindo um “mercado interno”, o fruto 

dessas interações pode criar riqueza para a região, elevando o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita do local e contribuindo, mais em longo prazo, para diminuição da desigualdade social e 

econômica. Para Yunus, Moingeon e Lehmann‐Ortega (2009), o negócio social tem o potencial 

de agir como um agente de mudança no mundo. Cabe aos empreendedores de negócios sociais 

de impacto transformarem o potencial em realidade. 

Finalizamos esta seção compreendendo que é impossível separar as 27 práticas identificadas na 

MC, elas se inter-relacionam entre si e por meio delas e da forte presença da tecnologia, que 

juntas trabalham para que a empresa alcance seus objetivos sociais e econômicos, mantendo-se 

dessa forma reconhecida como um negócio social de impacto e de inovação social desde a sua 

fundação em 2012. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo visou compreender a contribuição das práticas de empresas de inovação social 

para o alcance de seus objetivos social e econômico, mais especificamente as de profissionais 

da área comercial nas interações com os clientes. Para atingir o objetivo proposto, optamos pelo 

emprego da estratégia de pesquisa de estudo de caso qualitativo em uma perspectiva 

interpretativista, em que a unidade de análise foram as práticas, no contexto de uma organização 

de inovação social com fins lucrativos, no segmento de microfinanças/microcrédito com aporte 

de fundos de filantropia de risco (PhVC), aqui denominada MC.  

Nesta dissertação, práticas são aquilo que as pessoas fazem ou como resolvem seus problemas 

e desempenham suas tarefas no local de trabalho com os demais stakeholders (BRUGMANN; 

PRAHALAD, 2007). 

A MC foi abordada em estudo anterior, no ano de 2015, realizado por Simões e Domenico 

(2016), que buscaram compreender os papéis desempenhados pelas visões de mundo 

empresarial de fundadores no desenvolvimento de empresas de inovação social, com 

investimentos de fundos de PhVC e sua concretização nas práticas organizacionais, segundo o 

ponto de vista do fundador. A MC era a única empresa que já se encontrava, à época, em plena 

operação, com cerca de 50 empregados e diversos prêmios e certificações. Dessa forma, nesta 

pesquisa demos sequência a um estudo longitudinal mais amplo que investiga organizações que 

buscam, em tese, atuar para além do mainstream da gestão. Além disso, a escolha dessa 

organização considerou o fato de o setor de serviços financeiros/ microfinanças, no Brasil, 

corresponder a 89% dos investimentos nacionais e internacionais de impacto no segmento 

social, superando a área da educação e saúde (ANDE, 2014), conforme indicado no referencial 

teórico. 

Os objetivos específicos propostos, a saber: a) caracterizar a organização de inovação social 

investigada; e b) descrever e analisar as práticas relativas aos agentes de negócios nas interações 

com os clientes foram alcançados, ao apontarmos aspectos que mostram a MC, na prática, como 

negócio social de impacto e de inovação social, e ao identificarmos 27 práticas relacionadas à 

comercialização do microcrédito.  Os agentes de negócios desempenham papel importante na 

venda desse produto, uma vez que são esses profissionais que atuam diretamente no campo, 

preponderantemente no Nordeste, incluindo o sertão, fazendo-o chegar às mãos dos 

microempreendedores.  
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Sete dessas práticas envolvem as relações dos agentes com outros atores sociais que não os 

clientes (supervisão e empresa), mas estão conectadas e interferem na realização das outras  

20 práticas dos agentes de negócios com os microempreendedores. Por sua vez, foi possível 

perceber a forte presença da tecnologia na grande maioria das práticas, revelando o que 

Reckwitz (2000) já sugeria sobre as práticas demandarem o envolvimento de corpo, atividades 

mentais, objetos, habilidades e competências, ou seja, um complexo sistema de diferentes 

materialidades.  

Entendemos que a pergunta de pesquisa – quais práticas de organizações de inovação social 

contribuem para o alcance dos objetivos social e econômico? – foi respondida ao discutirmos 

as contribuições das práticas para o alcance dos objetivos social e econômico da empresa, 

apontado a necessidade de que seja melhor discutido, tanto no campo acadêmico, quanto pelos 

empreendedores, empresas certificadoras e investidores, o valor social dos negócios sociais de 

impacto para além da questão de milhares de pessoas receberem seus produtos e serviços. 

Novas pesquisas podem investigar o impacto social diretamente com os clientes-beneficiários 

dessas inovações, seja na MC ou em outros negócios sociais. 

Além disso, recomendamos pesquisas que analisem as práticas envolvendo seus diversos 

stakeholders, particularmente, os empregados. Neste estudo, verificamos que determinadas 

práticas, como priorizar a cobrança de clientes, acaba levando os agentes de negócios a 

ultrapassarem sua jornada de trabalho, bem como privilegiando-a por estar vinculada à 

remuneração variável. Portanto, é preciso entender melhor como os objetivos sociais e 

econômicos estão sendo alcançados. 

Por fim, com esta pesquisa trouxemos algumas contribuições acadêmicas, mesmo que 

modestas. A primeira delas está relacionada à discussão teórica promovida entre conceitos 

polissêmicos, por exemplo, empresa social, negócio social e negócio de impacto, procurando 

esclarecê-los. A segunda é metodológica, ao se lançar mão para levantamento de dados nas 

entrevistas com os agentes, de recurso cênico do método Psicodrama (não mencionado nos 

artigos considerados neste estudo), permitindo apreender o fazer desse profissional em seu 

trabalho de forma mais realista e abrangente. A terceira diz respeito a colocarmos luz, no campo 

das práticas, sobre a quem elas servem, principalmente quando tratamos de empresas com 

objetivos híbridos. Será impacto social enquanto “escala”, valor social? Mas o que é valor 

social? 
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A contribuição final desta pesquisa contempla o ambiente empresarial, ao deixar reflexões aos 

empreendedores de negócios sociais de impacto, principalmente de microfinanças, não somente 

sobre suas práticas, mas também sobre a possibilidade (ou necessidade) de ampliarem as 

consequências dessas práticas para além do atendimento de necessidades básicas do 

microempreendedor, mas que contribuam para a conscientização dessas pessoas de forma a 

buscarem o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. 
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                   APÊNDICE A –  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

                                     ESCLARECIDO:  ORGANIZAÇÃO 
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                                  APÊNDICE B – ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

 

CEO-FUNDADOR 

Contexto: projeto de iluminar experiência brasileiras para além do mainstream da gestão de 

maximização dos lucros - empresas de inovação social. 

Foco: interações entre stakeholders, especificamente, as práticas existentes nas relações. 

Primeira entrevista com Simões (2015): considerava-se uma empresa financeira de 

impacto social 

• MC atualmente:  

Como descreve a MC, hoje? 

- serviços (mudou?): cartão pré-pago, microcrédito e consórcio; 

- público-alvo e parceiros (mudou?); 

- e-commerce de roupas e a start-up de inovação israelense; 

- Unidades de Paraisópolis, Campinas e Belo Horizonte (continuam/fecharam/quais 

serviços?); 

- intenção sobre novos produtos. 

• Objetivos: social e econômico 

Simões (2015): “gerar renda através de ações empreendedoras dos clientes e que 

possibilitassem um mundo melhor para a sua família por meio de acessos a serviços 

como saúde, educação, habitação etc.” 

 Objetivos da MC? 

- ainda é o social e econômico 

Como os mantém?  

Como os objetivos são considerados a cada decisão? 

- prevalece um em detrimento do outro 

• Investidores e dividendos: 

Como é a distribuição dos dividendos? 

- distribuição total/parcial;  

- todos os sócios e investidores. 

Possui novos investidores além da XXX e da XXX?  

Se sim. Quem são eles? 

Qual a sua participação? 
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Qual o retorno esperado para os fundos? 

E o que acontece se a empresa não alcançá-lo? 

A MC já chegou em um patamar que valha a pena para o fundo vender sua participação? 

Quando isso acontece? 

• Atividades e reponsabilidades: Práticas.  

Quais práticas ele reconhece que realiza atualmente? A ideia é que ele "categorize", isto 

é, discorra de forma geral. A partir daí, vemos se ele descreve algo que sinalize uma 

proximidade maior com a parte comercial, com agentes. 

Ckeck list: 

O que é o microcrédito? 

- individual e sem aval 

- microempreendedor formal e informal 

O que é o score bancário? 

- não para negativado 

Como o score classifica o cliente? 

- os agentes sabem o que significa 

Especificamente sobre os agentes de negócios:  

O que a MC espera que os agentes façam e como devem atuar? 

Houve mudanças nas práticas dos agentes de negócio de 2015 para cá?  

Se sim, por quê? 

Quem avalia os agentes de negócios? 

Como é realizada essa avaliação? 

- esclarecer o significado de “empresa humanizadas” (os agentes não sabem da 

existência do livro); 

• Futuro com a MC: 

Para onde vai a MC? 

Para onde vai o XXX?  

_______________________________________________________________________ 

Outros dados: 

Idade: 

Escolaridade: Superior completo (Adm. Empresas) 

Sexo: masculino 
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SÓCIOS-DIRETORES 

Objetivo: mapear práticas e a ‘tensão’ (objetivos lucro/social). 

• Trajetória profissional: 

Poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória profissional?  

Check-list: 

- Antes da MC. 

- Como conheceu a MC. 

- Há quanto tempo a conheceu / trabalha ou está como sócio. 

- Por que ter uma organização social? (negócio ou empresa social?). 

• Sobre a MC: 

Como você descreveria a MC? 

Check-list: 

- Empresa humanizada. 

- Se nasceu “humanizada”. 

• Área, atividades e responsabilidades: 

Como você descreveria a sua área? 

Check-list: 

- Quais as responsabilidades; 

- Quais as atividades. 

- Estrutura organizacional (autonomia). 

• Relações com os clientes: 

Quem são os clientes da MC? 

Check-list: 

- Microempresários de comunidades/SP e do interior do NE. 

- E-commerce de roupas. 

- Outros. 

Como se dão as relações com os clientes? 

Check-list: 

- Políticas formais e informais (captação de clientes, fidelização etc.). 

- Práticas: como se se faz as atividades envolvidas.  

Você se lembra de alguma situação marcante com clientes? Poderia nos contar?  

Se sim. Quem eram os envolvidos? Como foi resolvido? 
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• Relação às relações com os empregados/prestadores de serviços: 

Check-list: 

- Denominação. 

- Quem são (contratos). 

- Onde estão. 

Poderia dar-nos uma ideia da pirâmide etária? 

Poderia dar-nos uma ideia do tempo de casa? 

- Aumento do quadro. 

Como você descreveria as relações com os empregados/prestadores de serviços? 

Check-list: 

- Políticas formais e informais (R&S, T&D, Compensação, Carreira/Retenção, 

 Comunicação etc.). 

- Práticas: como resolvem; “Dialogando com café”... 

Você se lembra de alguma situação marcante ou problema com empregado/prestador 

de serviço? Poderia nos contar?  

Se sim. Quem eram os envolvidos? Como resolveram? 

- Práticas: as ações envolvidas na resolução. 

• Passado e presente na MC: 

O que era bom na MC e permanece até hoje? Por quê? 

O que era bom na MC e hoje não existe mais? Isso é bom ou ruim? Por quê? 

O que não era tão bom na MC e não existe mais? Por quê? 

O que não era tão bom na MC e continua? Por quê? 

....................................................................................................................................................... 

Ao final: informações sociodemográficas e funcionais: 

Idade: 

Nível de Escolaridade: 

Naturalidade: 

Tempo no mercado (como profissional): 

Tempo na MC: 
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SÓCIO-INVESTIDOR  

Objetivo: mapear práticas e a ‘tensão’ (objetivos lucro/social). 

• Trajetória profissional:  

Poderia me contar sobre sua trajetória profissional nessa empresa? 

Check-list: 

- Cargos ocupados e atual. 

- Áreas percorridas e atual. 

• Descrição da empresa: 

O que essa empresa faz? 

- Fundação, objetivos, público-alvo. 

Como essa empresa conheceu a MC? 

Qual a relação dela com a MC? 

Check list: 

- Que tipo de participação. 

- Fornecedora de quais serviços. 

• Atividades e reponsabilidades: Práticas 

Quais as atividades que realiza e suas responsabilidades? 

A quem responde? 

Possui equipe? Se sim. Quantas pessoas?  

Quantas delas atendem a MC e o que fazem? 

• Descrição da área de trabalho: 

Como descreve sua área? 

- Especificamente sobre o microcrédito da MC. 

O que é o microcrédito? 

Qual o perfil dos clientes da MC? 

Quais as etapas que uma solicitação de microcrédito passa para ser ou não aprovado? 

Em que etapa do processo de trabalho que o agente da MC realiza, essa empresa entra? 

Quais as ferramentas que utilizam para avaliação de solicitação de microcrédito? 

O que é o score bancário. 

  



141 

Check-list: 

- Origem e sistemática (da MC; dessa empresa; de consultoria do mercado; 

outros). 

Como o score classifica o cliente? 

Quem define no final se o microcrédito está ou não aprovado? 

Todos os clientes da MC passam por esse processo de avaliação de crédito, ou há 

exceção para concessão? Se sim. Em que casos?  

Como e para quem essas informações de avaliação chegam na MC? 

O agente de negócio da MC recebe algum treinamento dessa empresa para conhecer as 

ferramentas de avaliação de crédito? 

• Sobre a cobrança do microcrédito da MC: Práticas (se essa empresa também 

realizar). 

Como descreve o serviço de cobrança? 

Somente essa empresa presta esse serviço de cobrança para os clientes de microcrédito 

da MC? Se não. Quem também faz? 

Em que momento a cobrança é realizada por essa empresa e quando é feita por 

terceiros (MC?). 

Houve alguma situação de duplicidade de agentes na cobrança para um cliente?  

Se sim. Como lidaram com esse fato? 

• Empresa humanizada: 

O que é uma empresa humanizada? 

O que é cobrança humanizada? 

A MC realiza cobrança humanizada? 

A MC concede algum treinamento para a essa empresa no que se refere a forma de 

realizar cobrança humanizada? 

• Futuro com a MC: 

Como você vê o futuro do relacionamento com a MC? 

- Novos projetos. 

Outros dados: 

Idade: 

Escolaridade: 

Sexo:  
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EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS 

Objetivo: mapear práticas e a ‘tensão’ (objetivos lucro/social). 

• Trajetória profissional: 

Poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória profissional?  

Check-list: 

- Como conheceu a MC. 

- Há quanto tempo a conheceu. 

- Cargo inicial e atual. 

- Por que trabalhar em uma organização social. 

• Descrição da MC: 

Como você descreveria a MC? 

- Empresa humanizada. 

- Se nasceu “humanizada”. 

• Descrição da área, atividades e responsabilidades: 

Como você descreveria a sua área? 

Quais são as suas responsabilidades? 

Quais são as atividades que realiza? 

Qual é a estrutura organizacional (autonomia)? 

- Falta uma área Administrativa 

• Relações com os clientes:  

Quem são os clientes da MC? 

- Microempresários de comunidades/SP e do interior do NE. 

- E-commerce de roupas. 

- Outros. 

Como se dão as relações com os clientes? 

- Políticas formais e informais (captação de clientes, fidelização etc.). 

- Práticas: como essas políticas são realizadas.  

Você se lembra de alguma situação marcante com clientes? Poderia nos contar?  

Se sim. Quem eram os envolvidos?  

Como foi resolvido? 
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• Relações com os empregados/prestadores de serviços: 

Como você descreveria as relações com os empregados e prestadores de serviços? 

- Práticas: quais ações estão envolvidas nessas relações; “Dialogando com 

café”. 

Poderia me dar uma ideia da pirâmide etária? 

Poderia me dar uma ideia do tempo de casa: 

- Aumento do quadro. 

Você se lembra de alguma situação marcante ou problema com empregado/prestador 

de serviço? Poderia me contar?  

- Práticas: como resolveram. 

• Passado e presenta na MC: 

O que era bom na MC e permanece até hoje? Por quê? 

O que era bom na MC e hoje não existe mais? Isso é bom ou ruim? Por quê? 

O que não era tão bom na MC e não existe mais? Por quê? 

O que não era tão bom na MC e continua? Por quê? 

....................................................................................................................................................... 

Ao final: informações sociodemográficas e funcionais: 

Idade: 

Nível de escolaridade: 

Naturalidade: 

Tempo no mercado (como profissional): 

Tempo na MC: 
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AGENTES DE NEGÓCIOS 

Objetivo: mapear práticas e a ‘tensão’ (objetivos lucro/social). 

• Trajetória profissional e admissão na MC: 

O que fazia antes de conhecer a MC? 

Como conheceu a MC? 

Poderia me contar como foi o processo de seleção? 

A vaga para agente de negócio nesta empresa precisa ter habilitação e possuir transporte 

próprio? Se sim. Está escrito isso na descrição da vaga? 

Qual é a política e responsabilidade firmada pela empresa com o agente no que se refere 

às despesas e manutenção do transporte? 

• Microcrédito: 

O que é o microcrédito?  

Como foi o seu treinamento para trabalhar com o microcrédito na MC? 

• Atividades, responsabilidades e ferramentas: práticas 

Se eu iniciasse hoje na empresa como agente de negócio, como você descreveria para 

mim suas atividades? 

Chek-list: práticas (microcrédito/prospecção) 

Poderia me dizer como é realizada a prospecção de clientes? 

Existe algum manual da empresa, (passo-a-passo)? 

Poderia comentar sobre o que esse manual diz? 

Situações que fujam desse manual, como você resolve? Poderia citar um exemplo? 

Se o agente não resolve, para qual superior ele leva a dúvida ou problema para ser 

solucionado? 

De que forma o agente acompanha dessa solução para levar para o cliente? 

Microcrédito/1º Crédito: Práticas 

Poderia me contar quais as atividades que o agente realiza para a concessão de um 

crédito? 

Qual ferramenta o agente usa para avaliar se concederá ou não o crédito? 

Como o cliente tem a resposta sobre a aprovação e do valor aprovado? 



145 

Se houver diferença do valor solicitado e do valor aprovado, como o agente informa e 

explica ao cliente sobre essa diferença? 

Renovação/Crédito: 

Quais atividades que o agente realiza para renovação de um crédito? 

É sempre o mesmo agente?  

Se não. Quem e por que se escolhe outro agente para atender? 

Quantas visitas são realizadas ao cliente no intervalo do 1º crédito e a renovação? 

Nessas visitas o que o agente observa e sobre o que conversa? 

A forma de fazer seu trabalho sempre foi assim? Se não, o que mudou? Por quê? 

Quais ferramentas fazem parte das atividades que realiza? (notebook; tablets; 

smartphones; relatórios físicos; carro/moto [pessoal ou da empresa])? 

Em que momento a empresa entrega essas ferramentas para o agente? 

Qual a responsabilidade do agente sobre essas ferramentas perante a empresa? 

• Empresa de inovação social e humanizada: 

O que significa trabalhar em uma empresa de inovação social?  

O que é uma empresa humanizada? 

A MC é uma empresa humanizada? 

E o que significa para você ser um agente da MC?  

• Microcrédito e finalidades: 

Como os clientes utilizam, de fato, o microcrédito concedido? 

De que forma isso é checado? 

Se houver desvios de finalidades, porque eles ocorrem? 

Como você lida com isso junto à MC e junto ao cliente? 

Quais as atividades realizadas pela empresa vêm mudando a vida dos clientes? 

Exemplifique? 

• MC e concorrentes: 

Quem são os concorrentes da MC? 

• Políticas de vendas e remuneração dos agentes da MC: 

Poderia me contar sobre as metas de vendas?  

É meta individual e/ou coletiva? 

Como a agente administra suas atividades de trabalho para alcançar essas metas? 
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Se elas não são atingidas, o que acontece?  

Como é formada a remuneração do agente? 

Sempre foi assim? Se não, o que mudou? 

............................................................................................................................................. 

Informações sociodemográficas e funcionais: 

Idade: 

Nível de Escolaridade (se superior, qual o curso): 

Naturalidade: 

Cidade onde mora (influência no meio e contato com os clientes): 

Tempo no mercado (como profissional): 

Tempo na MC: 

Região que atende (sempre mesma região ou rodízio): 

Números de clientes atendidos:  

Faturamento mensal:  
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CLIENTES 

Objetivo: mapear práticas e a ‘tensão’ (objetivos lucro/social). 

• Trajetória profissional: 

Porque você começou seu próprio negócio? 

Como você iniciou? 

• MC e o microcrédito: algo “provocado” ou “vendido” pela MC: 

Como conheceu a MC?  

Para que quis o microcrédito? 

Por quanto tempo seria o empréstimo? 

• Contato com o Agente de Negócio: o que a MC quis saber e como ela quis saber 

isso, invasiva ou várias conversas. 

Como foi esse primeiro contato? 

Quem procurou quem? 

Quanto tempo levou da procura até o encontro presencial? 

Como foi conversar com o Agente da MC?  

• Proposta da MC: 

O que achou da proposta de microcrédito da MC? 

E da taxa de juros? 

• Outras financiadoras: 

Chegou a pesquisar com outra financiadora? Se sim, qual? 

Porque não efetivou?  

O que havia de diferente da MC? 

• Microcrédito/Valor/Tempo: 

Quanto tempo levou para ter o microcrédito aprovado? 

O valor aprovado foi o mesmo solicitado? Se não, por quê? 

Como você empregou o dinheiro?  

Ele foi suficiente? Se não, por quê? 

• Atraso no pagamento: 

De que forma são pagas parcelas? 

Aconteceu em algum mês não conseguir pagar uma parcela?  

Como foi negociar com a MC o pagamento? 

Recebeu alguma ligação ou o agente veio pessoalmente conversar? 
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• Atendimento dos agentes: 

O que acha do atendimento dos agentes de negócios da MC? 

Quantas vezes ele te visitou, após a concessão do crédito? 

É sempre com o mesmo agente o contato? 

Sobre o que vocês conversam? 

• Renovação do crédito: 

O que levou a pedir novo crédito? 

Foi o mesmo agente que te atendeu? 

O que foi avaliado do seu empreendimento para concessão desse novo crédito? 

O valor foi maior que da primeira vez? Por quê? 

A taxa de juros é igual ao do primeiro crédito? Se não, por quê? 

• Presente e futuro: 

Como está o seu empreendimento, hoje? 

O que deseja para o futuro de seu empreendimento? 

Se eu quisesse me tornar uma microempreendedora e viesse aqui para conversar. 

Recomendaria a MC? Por quê? 

............................................................................................................................................. 

Informações sociodemográficas e funcionais: 

Idade: 

Nível de escolaridade (se superior, qual curso?): 

Naturalidade: 

Negócio atual: Formal ou Informal. Tipo de empreendimento? MEI? Microempresa? 

Área/Segmento: 

Faturamento anual, se possível (pode ser obtido com o agente...): 

Tempo no negócio atual (primeiro foi empregado (a), depois se tornou...): 

Tempo como empreendedor (a): 

Tempo como cliente da MC: 

 

 



149 

                    APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E  

                            ESCLARECIDO: PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar deste projeto de pesquisa, no âmbito do Programa 

de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

que visa a compreender como as práticas de trabalho são construídas nas relações entre 

stakeholders de empresas de inovação social.  

Os dados para o estudo serão coletados através da aplicação de entrevista qualitativa individual 

ou coletiva, observação não participante (do ambiente organizacional, de eventos internos e 

externos) e documentos de acesso público. A entrevista será conduzida pela pesquisadora-

mestranda, Rafaela Andrade Nascimento Chumbo, com supervisão da professora orientadora.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso a ambas as pesquisadoras para esclarecimento 

de eventuais dúvidas. As informações coletadas serão gravadas (em formato de áudio e/ou 

vídeo), transcritas para permitir melhores condições de tratamento dos dados pela pesquisadora 

e analisadas em conjunto com a de outros participantes.  

Será garantido o sigilo no que concerne aos nomes dos participantes (apenas a professora 

orientadora e a mestranda terão acesso a essa informação). As informações coletadas serão 

analisadas em conjunto com as de outros participantes, sendo resguardados seus nomes, bem 

como da organização. Os resultados da análise dos dados farão parte de relatório de pesquisa e 

eventuais artigos apresentados em congressos e periódicos de cunho estritamente acadêmico.  

Caso você, como participante da pesquisa, tenha alguma consideração ou questão sobre os 

aspectos éticos do estudo, poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 930 – Ed. João Calvino – 

Térreo. 

Sua colaboração é muito importante e desde já, agradecemos. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaro que expliquei ao (à) participante os procedimentos a serem realizados neste estudo, 

assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

Rafaela Andrade Nascimento Chumbo 

Mestranda 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Administração de Empresas 

RA.: 7155317-7 

Rua Atucuri, 558 – Tatuapé  

Cel.: 11-98232 8283  

rafaelachumbo@uol.com.br  

 

Profa. Dra. Silvia Marcia Russi De Domenico 

Orientadora 

Programa de Pós-Graduação em Administração 

de Empresas – PPGA 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas - CCSA  

Universidade Presbiteriana Mackenzie  

Rua da Consolação, 930 - Prédio 45 - Térreo  

Cel.: 11-99832 6768 

silviarussi@mackenzie.br 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 

pela pesquisadora (mestranda). Estou ciente de que a participação é voluntária e que, a qualquer 

momento, tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa. 

Nome do (a) participante: ______________________________________________________ 

 

Assinatura do (a) participante: __________________________________________________ 

 

 

São Paulo, _______ de ________________ de _____.  
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              APÊNDICE D – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  
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                                              ANEXO A – REGRAS DO JOGO 

 

No documento abaixo você encontrará as Regras do Jogo, ou seja, o que a MC permite ou não 

que aconteça no dia a dia da nossa empresa.  

 

LEGENDA  

Deve e Pode: Deveres e obrigações inerentes à função do agente.  

Atenção: Situações que demandem relevante atenção do agente, voltadas a concessão, análise 

e manutenção do crédito.  

Não pode: Proibições. Pontos que destoam do perfil do agente, balizador que pode gerar 

penalidades.  

 

FLUXO DE PENALIDADES  

1. Advertência oral: primeira ocorrência que será advertido(a) verbalmente.  

2. Advertência escrita: segunda ocorrência que será advertido(a) de forma escrita e ficará 

documentado.  

3. Suspensão de 1 dia: terceira ocorrência que será advertido(a) de forma escrita, ficará 

documentado e o funcionário ficará suspenso por 1 dia, ocasionando o desconto de 1 dia de 

trabalho. 

4. Suspensão de 3 dias: quarta ocorrência que será advertido (a) de forma escrita, ficará 

documentado e o funcionário ficará suspenso por 3 dias, ocasionando o desconto de 3 dias de 

trabalho.  

5. Suspensão de 5 dias: quinta ocorrência que será advertido (a) de forma escrita, ficará 

documentado e o funcionário ficará suspenso por 5 dias, ocasionando o desconto de 5 dias de 

trabalho.  

6. Desligamento por Justa Causa: o funcionário poderá ser desligado (a) por justa causa 

diretamente, dependendo do grau da penalidade e, também após o fluxo acima.  

 

Observação: o funcionário pode ser desligado sem justa causa, a qualquer momento, pelo não 

cumprimento das Regras do Jogo.  
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DEVE:  

1. Recolher assinaturas dos clientes nos instrumentos de crédito.  

2. Realizar visitas de acompanhamento clientes em suas atividades e/ou residências em horário 

comercial.  

3. Fotografar clientes e suas atividades/residências pelo Ipad.  

4. Conferir e fotografar toda a documentação necessária para a concessão do crédito.  

5. Avaliar estoque e patrimônio dos clientes em levantamento financeiro.  

6. Realizar check-in no aplicativo Agente, em todas as visitas de seu dia de trabalho, o que 

ajuda no desenvolvimento de novas ferramentas para o aplicativo e facilita os mecanismos de 

controle.  

7. Elaborar parecer sobre a atividade do cliente.  

8. Manter sua carteira de crédito com taxas de atraso e inadimplências baixas, realizando 

cobranças sempre que se fizerem necessárias.  

9. Preencher todas as informações com veracidade, fidedignas aos documentos e segundo 

relatos de clientes. 
  

PODE:  

1. Conhecer bem a região, identificando as localidades que devem ser atendidas.  

2. Vender o crédito destinado às pessoas físicas com atividades de Comércio, Indústria ou 

Serviços.  

3. Atender clientes não alfabetizados.  

4. Realizar prospecções, palestras e divulgações ofertando serviços da MC (Vide manual de 

Imagem/Marcas).  

5. Realizar pesquisas de bairro, nas adjacências da residência ou negócios dos clientes.  

6. Agir com prontidão nas visitas, preencher informações de levantamento socioeconômico no 

Aplicativo Agente e informar sobre envios de propostas à suas lideranças.  

7. Negar o crédito do cliente se achar que ele faltou com a verdade, antes mesmo de enviar a 

proposta ao supervisor.  

8. Renovar créditos de clientes com experiência positiva.  

9. Substituir colegas de trabalho em atendimento a clientes, em caso de urgência. Trabalhando 

como time, zelando pelo resultado global.  

10. Atuar como Informador, comunicando e multiplicando o conhecimento que possui sobre o 

mercado local e as necessidades da comunidade.  



155 

11. Orientar clientes divulgando informações que possibilitem a realização de novos negócios, 

ou prestação de serviços entre eles.  

 

ATENÇÃO: 

1. Realizar eventos de captação, fidelização e acompanhamento de Clientes, desde que 

previamente alinhados com Coordenadores. 

2. Verificar se o estoque do cliente atual é vendável, perceber se a mercadoria está a muito 

tempo paralisada, se realmente são produtos de propriedade do cliente. 

3. Cliente que possuir parentes funcionários da MCe, (sanguíneos ou consanguíneos), por 

exemplo: 

a) A mãe de um agente de crédito, deve ser atendida por outro agente da mesma filial, desde 

que este atue na área mais próxima. Deve ser enviada solicitação de atendimento por e-mail 

para seu gestor imediato. 

b) No caso de supervisores, o coordenador da regional facilita a visita de análise de crédito e 

valida o parecer por e-mail. 

c) sendo parentes do Coordenador, justifica-se o atendimento realizado pelo agente e supervisor 

da região, na proposta de crédito, copiando o parecer ao e-mail do planejamento de vendas 

(planejamento.vendas@MC.com.vc). 

4. Averiguar minuciosamente, atividades de clientes que demonstram falta de conhecimento 

sobre produtos, valor de vendas, qual o percentual de lucro, falta de mercadorias, a fim de 

identificar se realmente existem, e mesmo que existam, verificar possíveis repasses para 

terceiros. 

5. Atentar para o cliente que apresentar ocultação da real necessidade do crédito – Exemplo: O 

cliente diz que quer investir, mas na verdade está querendo pagar uma dívida. 

6. Visitar clientes em suas residências e atividades, sempre com atenção ao horário comercial 

horários de conveniência e na carga horária de sua função. 

7. Verificar o em torno da atividade do cliente: comportamentos, ambiente familiar, motivos 

que tenham ingerência no andamento do crédito, (doenças familiares, endividamento, 

movimento da atividade, clientela, eventos sazonais, feriados, etc.), eventos que apresentem 

futuras perdas do crédito. 

8. Retornar ligações de clientes e principalmente dos créditos que foram negados, atentando-se 

para que cada argumento seja voltado à política de transparência. 
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9. Estar atento a qualidade das imagens dos instrumentos de crédito contratos, pois os analistas 

da [empresa financiadora, sócia-investiodra da MC] dependem delas para o deferimento da 

proposta. 

10. Verificar a quantidade de pessoas da mesma residência, que sejam clientes de microcrédito, 

tanto na MC, quanto em outras instituições financeiras. Nesses casos, nos preocupa o alto índice 

de endividamento familiar. Percebemos o quanto é frágil o entorno familiar dos clientes, na 

maioria das vezes quando acontece um problema financeiro com um cliente, os demais são 

afetados. 

11. Atentar se o financiamento será empregado realmente na atividade do cliente, verificando 

a possibilidade de repasses de crédito para terceiros ou desvio para outras atividades/ 

finalidades, não informadas anteriormente no ato do cadastro. 

12. Realizar Comitê de Crédito com Supervisores, a fim de alinhar decisões sobre o crédito dos 

clientes. 

13. Colher adequadamente informações junto ao cliente, para melhor atender suas expectativas 

quanto ao recebimento do crédito. 

14. Solicitar ao cliente, 2 (dois) números de contatos, que sirvam como referência do cliente, 

de preferência um que seja parente e outro um empreendedor amigo, a fim de também servir de 

cliente a ser prospectado. 

15. Realizar SPC de bairro, pesquisas e abordagens a terceiros, a fim de captar informações 

importantes que influenciam na liberação do crédito do cliente. 

16. Compartilhar ao máximo, de informações possíveis, referentes às atividades e a pessoa do 

cliente, ao seu superior. 

17. Dar atenção aos detalhes, tomando a atitude em solicitar a realização do comitê de crédito 

em caso de dúvidas quanto à valores, compartilhando a responsabilidade sobre a análise. 

 

NÃO PODE: 

1. Conceder crédito mais que 01 CPF por residência. NOTA: Em caso de exceções, deve ser 

autorizada pelo coordenador da regional. 

2. Atender atividades recentes, com menos de 12 meses de existência. 

3. Conceder crédito a clientes menores de 18 anos. 

4. Solicitar ao cliente que envie fotos da sua atividade. As imagens devem sempre ser geradas 

pelo Tablet. 

5. Estão vetadas fotos de Celular, internet, que não originadas pelo Ipad. 
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6. Nenhum pedido poderá ser gerado, se o agente não estiver no local da atividade do cliente. 

Nenhum procedimento poderá ser executado de forma remota, apenas presencial. 

7. Enviar pedidos em nome de funcionários ou parentes de clientes, que não seja 

EXCLUSIVAMENTE titulares da atividade, por exemplo: 

a) O pai não pode pegar crédito no nome da filha. 

b) A amiga não pode pegar crédito no nome da amiga. 

8. Não é permitido pegar crédito no nome do funcionário. 

9. Visitar o cliente em horários e dias inconvenientes, fora do horário comercial. 

10. Realizar cadastro/envio de propostas fora dos horários determinados no contrato de 

trabalho. 

11. Atender atividade ou produção que envolve formas exploratórias de trabalho forçado ou 

infantil. 

12. Comércios de armas e munição, jogos de azar, atividade exclusiva de bebidas alcoólicas e 

Tabaco. 

13. Atender atividades de comércio ilegal (produtos de pirataria, entorpecentes, drogas e ou 

medicamentos ilícitos, clínicas clandestinas, tráfico de animais). 

14. Conceder diretamente crédito para parentes sanguíneos e consanguíneos. Para que eles 

sejam atendidos deve-se observar as condições de “Atenção” - item 3. 

15. Alterar na FAEF valores ou informações financeiras de clientes, sem o devido 

conhecimento do coordenador. 

16. Visitar clientes fora de sua área de atuação (previamente acordada com o coordenador). 

17. Usar dados bancários de terceiros como informações de débito em conta. 

18. Receber qualquer valor em espécie do cliente, que seja destinado a pagamento de parcelas, 

de qualquer natureza. 

19. Realizar pagamento de parcela por clientes. 

20. Receber ou conceder comissão ou qualquer tipo de benefícios ser beneficiado por clientes 

em troca de serviços prestados pela concessão do crédito financiamentos. 

21. Tomar empréstimos, de qualquer natureza, com clientes. Comprar ou realizar negócios de 

pagamentos a prazo com clientes. 

22. Deixar de cumprir carga horária, acordado em termos no contrato de trabalho. 

23. Alterar indevidamente, qualquer informação cadastral: alteração de endereço, nomes, ou 

documentação que favoreça a si mesmo ou a clientes no sistema. 

24. Repetir fotos de clientes e ou atividades anteriormente enviadas, que não sejam do atual 

solicitante, para complementar novos pedidos: 
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25. Preencher as informações no aplicativo Agente de forma aleatória ou sem o conhecimento 

do cliente. As informações devem partir do cliente. 

26. O uso do CEP geral está restrito apenas às áreas rurais. Em áreas urbanas verifique o número 

do CEP na documentação disponibilizada pelo cliente ou no site dos correios. 

27. Utilizar dados de seus clientes como fotos, dados pessoais ou negócio para benefício 

próprio. 

28. Ser negligente em relação a verificação das informações do cliente na concessão de crédito. 

29. Se omitir diante a presença de um ato fraude. O agente deve comunicar ao seu coordenador 

ou supervisor. 

30. Ser conivente com o cliente que irá pegar crédito em seu nome para repasse do dinheiro 

para terceiros. 
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Termo de responsabilidade do cumprimento das Regras do Jogo 

 

 

Eu________________________________________________________________________, 

portador (a) da Cédula de Identidade sob RG nº_________________________, inscrito (a) no 

CPF nº__________________________, funcionário (a) da empresa MC, pelo presente venho 

declarar que estou de acordo com os itens descritos no documento com as Regras do Jogo. Me 

responsabilizo em cumprir minha rotina de acordo com o que é permitido e estou ciente que 

posso ser penalizado (a) pelo não cumprimento dos itens descritos acima. 

 

 _____________________, _________ de _______________________ de 20_______. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Colaborador 
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              ANEXO B – SISTEMA PARA CADASTRO DE CLIENTE DA MC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


