
podemos colaborar com o desenvolvimento de modelos 
de negócio e estilos de vida mais sustentáveis? 
Uma primeira ideia é atuarmos ou empreendermos ne
gócios sociais. Estes modelos de negócio emergiram na 
Europa e na América do Norte a partir de experiências de 
cooperativas e organizações sociais que buscavam gerar 
sua própr ia receita. O grande promotor desse modelo de 
negócios é o Muhammed Yunus, fundador do Grameen 
Bank em Bangladesh e autor dos livros Banqueiro dos Po
bres e Mundo sem Pobreza. No Brasil, estes negócios surgi
ram mais recentemente entre 2006 e 2007. 
Negócios sociais são organizações que integram uma 
missão social a um modelo de negócio viável financeira
mente, que devem ter seus lucros reinvestidos no p rópr io 
negócio, segundo Yunus, ou podem ser redis t r ibuídos, de 
acordo com outros empreendedores e pensadores. Os ne
gócios sociais trazem soluções de mercado para desafios 
na geração de trabalho e renda, na educação e na saúde . 
Muitos profissionais se veem na difícil posição de esco
lher entre uma carreira que traz resultados econômicos 
e uma carreira que proporciona significado e contribui 
para um mundo melhor. Essa aparente contradição pre
cisa ser superada para incorporarmos sustentabilidade 
ao desenvolvimento das carreiras. É preciso se colocar o 
desafio de, num mesmo trabalho, ter resultados econômi
cos ( remuneração) e resultados socioambientais (impacto 
positivo na sociedade). Os negócios sociais são uma das 
opções para conciliar carreira e sustentabilidade. 
Nesta coluna serão apresentadas mais ideias e caminhos para 
o desenvolvimento de novas carreiras. A sustentabilidade é 
um conceito bastante discutido, mas pouco se fala sobre os ca
minhos para profissionais contribuírem e fazerem parte deste 
processo de mudança nos negócios e na sociedade. 
Para saber mais sobre oportunidades em negócios sociais, 
visite os sites abaixo: http://www.artemisia.org.br,http:// 
bussacos.blogspot.com e http://brasil.nextbillion.net. 

Henrique Bussacos 
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Text Box
Fonte: Ser Mais, São Paulo, ano 3, n. 21, p. 20, 2011.




