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Heerad Sabeti é um 
empreendedor social serial 
e cofundador da Fourth 
Sector Network. 

vasta gama de setores e na busca de uma série de me
tas importantes: dar um teto a quem não tem, com
bater a dependência química, reduzir mortes por 
malária, gerar energia renovável. 

Haveria muito mais empresas do gênero — não 
fosse pelo fato de que a maioria dos empreendedo
res ainda não é capaz de eleger "com fins de benefi
cio" como estrutura organizacional legalmente reco
nhecida. Os sistemas jurídico e econômico da maio
ria dos países permitem a atividade com ou sem fins 
lucrativos, não uma combinação das duas. Muitos 
empreendedores com agenda social acabam acomo
dando sua visão a uma ou outra estrutura e aceitan
do onerosas trocas no processo. 

Tudo isso está fadado a mudar. Empreendimen
tos com fins de benefício vão se popularizar à medi
da que o empreendedor for aprendendo a lidar me
lhor com restrições existentes e que um ecossistema 
de apoio especializado — incluindo políticas públi
cas, mercados financeiros, normas contábeis e servi
ços profissionais — for surgindo a sua volta. A notícia 
ainda maior é o que acontecerá em seguida. Com a 
formalização da estrutura com fins de benefício, ve
remos o surgimento de um quarto setor da economia 

— setor que interage, mas não se confunde, com o po
der público, com organizações sem fins lucrativos e 
com atividade voltada ao lucro. A ascensão desse se
tor deve redefinir o futuro do capitalismo. 
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Para entender os ganhos que esse novo setor irá 
tomar possível, vejamos uma solução inovadora lan
çada por uma estrutura com fins de benefício numa 
arena importante. 

Um saudável meio-termo 
No debate sobre a reforma da saúde americana trava
do em 2009, defensores da "opção pública" — um pla
no de saúde oferecido pelo governo — discordavam 
daqueles que queriam manter o modelo corrente de 
assistência médica privada. Nenhum dos lados ven
ceu, mas do conflito surgiu uma nova ideia: a lei da re
forma (a Patient Protection and Affordable Care Act) 
trouxe uma cláusula inovadora que incentivava a cria
ção de planos operados e dirigidos à comunidade (os 
COOPs, de "community operated and oriented plans"). 
Na tentativa de intensificar a concorrência em merca
dos já atendidos por planos com e sem fins de lucro, 
um grupo bipartidário de legisladores definiu os ter
mos para a modalidade inédita de entidade segurado
ra, destinou US$ 6 bilhões ao financiamento de novos 
empreendimentos e estipulou a meta de no mínimo 
um COOP por estado até 2014. 

Um COOP combina o melhor de todos os mode
los — privado, sem fins lucrativos, cooperativo e pú
blico. São planos de saúde privados, regidos pelo con
sumidor e concebidos para servir o propósito social de 
promover o bem-estar do segurado. São isentos do im
posto de renda federal. Como outras seguradoras, um 
COOP deve atrair clientes, cobrar prêmios e dar lucro 
para seguir solvente e ampliar o número de associados. 
Só que o lucro deve ser aplicado para melhorar benefí
cios, aumentar a qualidade da assistência, reduzir prê
mios ou promover de alguma outra forma sua missão. 

A cláusula do COOP não demorou em atrair a 
atenção de vários grupos interessados em mode
los alternativos de assistência médica. Um deles é a 
Freelancers Union, uma entidade sem fins lucrativos 
com sede em Nova York dedicada a montar uma re
de de segurança social para o trabalhador autônomo. 
Sua fundadora, Sara Horowitz, considera o COOP um 
modelo perfeito para uma organização cujos mem
bros — dezenas de milhares de indivíduos — formam 
um grupo específico de risco que pode ser segurado 
a custo razoável. Horowitz e outros defensores da 
ideia acreditam que o COOP pode ter um papel im
portante em aumentar a qualidade da assistência, 
imprimir mais eficiência a custos e ampliar o acesso 
por todo o sistema de saúde americano. 

Em retrospecto, a solução do COOP parece óbvia: 
é uma abordagem de mercado que afasta a preocu-

pação com a burocracia e a ineficiência públicas, mas 
é regida por um propósito social e tem uma estrutura 
de governança que coloca a saúde do segurado antes 
da maximização do lucro. Por que, então, não era ób
via desde o início? Porque exigia o repensar de estru
turas organizacionais arraigadas, que muitos consi
deravam imutáveis. 

Embora modelos com fins de benefício tenham 
ampla aplicabilidade por toda a economia, para que 
seu potencial se materialize é preciso essa revisão 
em duas frentes: arquitetura organizacional e ecos
sistemas de apoio. 

Como criar um projeto 
com fins de benefício 
O que, exatamente, significa ser com fins de bene
fício? Duas grandes características distinguem uma 
organização dessas: o compromisso com um propó
sito social e a dependência da auferição de receita. A 
maioria também tem uma ou mais características se
cundárias (veja o quadro "Anatomia da organização 
com fins de benefício"). 

O primeiro passo na formação de uma entidade 
com fins de benefício é deixar bem claro que essa é a 
intenção. Já que a lei costuma obrigar uma entidade 
dessas a se estruturar como voltada ao lucro ou sem 
fins lucrativos, o empreendimento se define à luz 
disso. Isso pode causar confusão, desconfiança e bai
xa credibilidade entre partes interessadas. Daí mui
tas organizações com fins de benefício buscarem se 
distinguir, com o branding ou mensagens comerciais, 
invocando termos como "empreendimento social", 

"empresa sustentável", "comércio justo" e "verde". 
É raro o empreendedor que pensa a fundo na ar

quitetura organizacional — regras, incentivos, fun
ções e sistemas no cerne das operações de uma or
ganização. Em geral, o que motiva o empreendedor 
é o produto ou serviço inédito que irá oferecer, a so
lução melhor que dará a necessidades de clientes ou 
o mercado subatendido que vai abordar. Quando o 
assunto são detalhes administrativos, o empreende
dor costuma recorrer de bom grado a especialistas: 
assessores jurídicos e contábeis que já auxiliaram 
muitos empreendedores antes. 

A arquitetura pode ser implementada através de 
uma série de elementos, incluindo forma jurídica, es
trutura de governança, modelo societário, instrumen
tos de avaliação de desempenho e contratos com in
vestidores, trabalhadores, fornecedores e outras par
tes interessadas. A arquitetura certa é crucial para o 
sucesso de qualquer organização; só que a com fins de 
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benefício enfrenta desafios singulares, pois suas esco
lhas automáticas virão de normas para entidades com 
ou sem fins lucrativos. Um empreendedor com fins 
de benefício que esteja pronto para criar formalmen
te uma entidade em geral vai consultar um advogado 
especializado em entidades com ou sem fins lucrati
vos — e, portanto, ser encaminhado para um ou outro 
corpo de leis e de opções jurídicas. O formato jurídico 
vai determinar a que tipo de capital a empresa terá fá
cil acesso: investimento privado se for voltada ao lucro, 
recursos filantrópicos se for sem fins lucrativos. Embo
ra haja exceções, a maioria dos empreendedores com 
fins de benefício se encontra num mundo binário que 
os obriga a comprometer suas metas, complica sua es
trutura organizacional e desperdiça recursos. 

Todo empreendedor com agenda social tem de sa
ber que não precisa aceitar a norma. É permitido, sim, 
ser original e questionar qualquer orientação que pa
reça em conflito com seus objetivos. A função deve 
ditar a forma. Imagine começar a criar uma entidade 
sem qualquer ideia preconcebida sobre sua estrutura. 
De que modo o leitor criaria um sistema confiável pa
ra monitorar impactos sociais e ambientais por toda a 
cadeia de suprimento? Daria para erguer uma estru
tura de investimento que garanta o que economistas 
chamam de um nível "satisfatório" de retorno — su
ficiente para incentivar o investimento — sem conce
der direitos perpétuos de propriedade? Uma estru
tura que permitisse que qualquer um ganhasse com 
a venda de seu produto ou serviço faria mais senti
do do que uma que é fundada numa força de vendas 
cativa ou formalmente contratada? Essas perguntas 
apenas sugerem a gama de possibilidades. Colorir fo
ra da linha requer mais imaginação, esforço e gasto 
do que o exigido por uma típica start-up — mas po
de maximizar o potencial de consecução de metas fi
nanceiras, sociais e ambientais a longo prazo. 

Os itens a seguir devem ter prioridade na pauta 
de qualquer empreendedor com agenda social: 

Valor para stakeholders. Enquanto a empresa 

voltada ao lucro enfatiza o valor ao acionista, o em
preendimento com fins de benefício põe mais aten
ção ao impacto em todas as partes interessadas. Ten
do identificado públicos vitais para o sucesso da or
ganização e deixado clara a proposta de valor para 
cada um, o empreendedor deve se sentir livre para 
definir papéis, responsabilidades e incentivos que 
fujam ao convencional e aumentem o compromisso 
dessas partes com a missão. A Riversimple, uma em
presa criada no Reino Unido para fabricar carros mo
vidos a bateria de hidrogênio, permite que todos os 
envolvidos no projeto tenham voz na governança da 
empresa e participação nos lucros. A empresa licen
cia sua engenharia para uma fundação independente 
de "código aberto", o que permite que engenheiros, 
projetistas e fabricantes de qualquer lugar do mundo 
ajudem a desenvolver e produzir os carros. 

Fontes de capital. Um desafio crucial enfrenta
do por entidades com fins de benefício é criar uma es
trutura que equilibre interesses financeiros de fontes 
de capital com a missão da organização e compromis
sos de partes interessadas. Esse equilíbrio deve estar 
refletido em pactos de acionistas, contratos de finan
ciamento e outros instrumentos financeiros. A hol
ding americana Upstream 21 seleciona empresas pa
ra sua carteira com base no zelo que demonstram por 
stakeholders e comunidades locais, e dá a todas tan
to capital para crescer como assessoria para melhorar 
seu desempenho financeiro, social e ambiental. 

Controle e gestão. Presidentes, conselheiros e 
investidores mais à frente terão o mesmo compro
misso que inspirou fundadores? Preservar a missão 
social após uma transferência de controle é um dos 
maiores desafios de um empreendimento com fins 
de benefício. Muita gente imagina que a governan
ça é ditada por quem tem o controle — quando, na 
verdade, é um conjunto de direitos legais que podem 
ser decompostos e recompostos de maneiras inusi
tadas. Quando bem pensado, o modelo de controle 
e governança pode proteger a missão a longo prazo 
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e intensificar o compromisso de stakeholders. A Ca-
fédirect, maior fornecedora de café e chá com o se
lo "fair trade" do Reino Unido, foi fundada por uma 
cooperativa de trabalhadores, uma sociedade anôni
ma, uma confederação internacional de entidades 
sem fins lucrativos e uma ONG. Desde 2003, produ
tores que fornecem à Cafédirect estão representados 
no conselho e controlam 5% das ações da empresa. 

Forma jurídica e regime fiscal. Modelos jurí
dicos e fiscais de entidades com e sem fins lucrativos 
não são feitos para a busca simultânea de resultados 
sociais e financeiros. Quando se opta pelo formato 
voltado ao lucro, por exemplo, não há maneira segu
ra de garantir o compromisso com a missão social. E 
membros do conselho, cientes do dever fiduciário, 
podem achar difícil colocar interesses sociais e am
bientais antes de interesses de acionistas. A dinamar
quesa Novo Nordisk, fundada com a missão de livrar 
o mundo do diabetes, achou um jeito de evitar esse 
conflito. A Novo Norkisk tem uma sociedade opera
cional de capital aberto controlada por uma fundação 

— o que impede aquisições hostis, garante que seus 
executivos se concentrem no longo prazo e permite 
que o lucro seja utilizado para fins humanitários. 

Certas jurisdições já reconhecem vários tipos de 
entidade com fins de benefício. O Reino Unido pre
vê a "empresa de interesse comunitário". Em vários 

estados americanos há a "empresa de responsabilida
de limitada de baixo lucro" (L3C), a "sociedade com 
fins de benefício" e a "sociedade de finalidade flexí
vel" (à espera da aprovação do governo da Califórnia). 
Ainda que não resistam ao teste do tempo, esses mo
delos são prenúncio da atenção maior de legislado
res a necessidades da entidade com fins de beneficio. 

Medição de desempenho e divulgação de in
formações. A proposta básica de valor da entidade 
com fins de beneficio requer que a organização seja 
capaz de responder pelo impacto total e desempenho 

— financeiro, social e ambiental. Poucos sistemas e in
dicadores contábeis típicos são feitos para a transmis
são dessas informações, mas há iniciativas em curso 
para criar novos instrumentos. Em maio, a fabricante 
de roupas e acessórios esportivos Puma anunciou re
sultados iniciais de seu balanço ambiental — o Envi-
ronmental Profit & Loss Account —, que se vale de no
vas metodologias para calcular o impacto das opera
ções e da cadeia de suprimento da empresa na emis
são de gases de efeito estufa e no consumo de água. 

Nas cinco áreas, há lições a tirar de erros. Muitas 
das ciladas que a entidade com fins de benefício en
frenta ao amadurecer podem ser atribuídas a falhas 
de arquitetura. Todo empreendedor sairá ganhando 
se adotar uma visão de longo prazo ao refletir sobre 
consequências de decisões estruturais importantes. 
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Ache um ecossistema adequado 
Organizações com e sem fins lucrativos estão inseri
das num ecossistema de apoio composto de leis, nor
mas contábeis, mercados financeiros, reservas capa
citadas de talentos e ferramentas e serviços customi
zados — tudo já bem estabelecido. Quando um em
preendedor abre uma empresa convencional, advo
gados, contadores, investidores e consultores têm um 
entendimento comum do que isso significa e podem 
oferecer ferramentas e serviços que funcionam per
feitamente em conjunto. Até aqui, projetos com fins 
de beneficio tiveram de recorrer basicamente a esses 
ecossistemas. Hoje, no entanto, já é possível achar re
cursos e apoio mais ajustados a suas necessidades. 

Podem, por exemplo, obter assistência jurídica 
especializada através da Lex Mundi Pro Bono Foun
dation. O acesso a fontes simpatizantes de capital tor
na-se cada vez mais fácil com o surgimento do cha
mado "investidor de impacto" e de intermediários 
como a Global Impact Investing Network (a oportu
nidade financeira aqui é óbvia: segundo um relató
rio de 2010 do J.P. Morgan, cinco setores do mercado 
mundial da base da pirâmide trazem, juntos, o po
tencial de até US$ 1 trilhão em capital investido na 
próxima década e até US$ 667 bilhões em lucro). O 
mundo da consultoria de gestão começa a enfrentar 
os desafios técnicos de entregar "valor misto"; aqui, 
a Bridgespan e o Monitor Institute estão na vanguar
da. O Center for the Advancement of Social Entrepre-
neurship da Duke University, nos EUA, e programas 
de outras escolas de negócios estão formando gente 
altamente capacitada interessada em trabalhar num 
ambiente com fins de beneficio. Programas de es
tudos na Ashoka, na Schwab Foundation for Social 
Entrepreneurship e no Center for Public Leadership 
da Kennedy School (Harvard) contribuem para a for
mação de talentosos empreendedores sabidamente 
empenhados em promover mudanças sociais. Fer
ramentas de avaliação e certificação incluem o cer
tificado LEED para a construção sustentável, o ISO 
14000 de gestão ambiental e os selos Green Plus e B 
Corporation para pequenas e médias empresas. 

Social Enterprise UK e Social Venture Network 
são duas das redes de apoio mais bem estabelecidas; 
surgidas de relações informais para a troca de melho
res práticas, hoje possuem todo o aparato de socieda
des profissionais e associações comerciais. Eventos 
como o Skoll World Fórum on Social Entrepreneur
ship e o SOCAP garantem uma polinização cruzada 
vital, reunindo empreendedores, fontes de capital e 
prestadores de serviços do mundo todo. 

O surgimento do quarto setor 
Nas últimas décadas um número crescente de inova
dores vem tentando transpor as fronteiras que sepa
ram empresas voltadas ao lucro, entidades sem fins 
lucrativos e governos. Suas atividades recebem vá
rios nomes: responsabilidade social empresarial, sus
tentabilidade, marketing e compras voltados a cau
sas nobres, filantropia de risco, investimento social, 
microcrédito, operação cívica e municipal. Quando 
o modelo com fins de benefício for amplamente re
conhecido, toda essa inovação irá formar um quar
to, e grande, setor — setor que sempre esteve aí, ain
da que camuflado pela adesão convencional a velhas 
categorias. À medida que governos, mercados e em
preendedores forem adotando o modelo com fins de 
benefício, será lançada mais luz sobre o quarto setor. 
Essa esfera irá crescer proporcionalmente às outras 
três à medida que uma leva de empreendedores com 
agenda social, respaldados por estruturas legais e de 
mercado adequadas, for criando empreendimentos 
que combinem missão social com um motor de negó
cios — e não abram mão de nenhuma dessas metas. 

O modelo atual de capitalismo trouxe prosperida
de e melhorou a qualidade de vida, mas não sem in
desejáveis consequências ambientais e sociais. Ape
los para que seja reformado são cada vez mais fortes, 
e muitas abordagens já foram sugeridas. Seja qual for 
o rótulo — capitalismo criador, filantrocapitalismo, 
nova economia, investimento de impacto, valor mis
to, valor compartilhado —, todas as abordagens são 
fundadas na tese de que não vai haver genuína refor
ma enquanto a atividade empresarial maximizadora 
do lucro for o único motor do capitalismo. Governos e 
mercados devem reconhecer e apoiar o modelo com 
fins de benefícios como igualmente legítimo. 

À MEDIDA QUE empreendedores forem provando que 
a organização com fins de benefício pode equili
brar desempenho econômico, social e ambiental, a 
demanda por essas organizações vai crescer. Uma 
entidade com fins de benefício não pode substituir 
a empresa voltada ao lucro, o poder público ou or
ganizações sem fins lucrativos; no século 21, uma 
economia resiliente e competitiva precisa dos quatro 
setores. Pode, no entanto, preencher lacunas abertas 
por falhas no modelo de três setores. À medida que 
seu DNA fincar raízes, o sistema inteiro vai evoluir. 
Ficará claro que, ao estruturar sua organização para 
o benefício, esses empreendedores foram arquitetos 
de um novo capitalismo, mais sustentável. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 11, p. 56-61, nov. 2011.




