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No mês de outubro, catorze empreendedores sociais da África do Sul, Índia, México, Estados 
Unidos e América do Sul - sendo dois do Brasil - participaram de encontro sobre 
empreendimentos privado-sociais, intitulado Diálogo Internacional Ashoka-Grameen Bank. Todos 
os participantes eram fundadores de organizações sem fins lucrativos, trabalhando em áreas 
como desenvolvimento econômico, educação, meio ambiente e saúde. Tais organizações 
desenvolvem negócios que geram recursos para reinvestir em projetos sociais e para cobrir custos 
operacionais. O objetivo do grupo foi explorar uma tendência emergente para o combate à 
pobreza: o desenvolvimento de empreendimentos privado-sociais. Nos dez dias que estiveram 
juntos, empreendedores sociais, Mohamed Yunus e sua equipe discutiram os desafios de 
aumentarem a escala de atuação e o impacto de seus projetos através da criação de 
empreendimentos privado-sociais. 
 
Trata-se de um diálogo sobre a passagem de um modelo de sustentabilidade do setor social, 
historicamente baseado em doações, para um modelo que desenvolve negócios vinculados com a 
missão social e que gera recursos para as organizações sociais. Em um mundo em que o 
desemprego é dramático, a saída discutida em Bangladesh foi a busca pelo desenvolvimento de 
negócios sociais que gerem emprego e renda. Tais negócios têm como principal característica o 
financiamento da população pobre - um dos pilares centrais deste novo esquema que promete 
quebrar algumas barreiras existentes entre os setores econômico-produtivo e o social. 
Provavelmente esta é uma das maiores transformações que se verá no setor social e na relação 
entre os diferentes setores. 
 
Desde sua fundação por Mohamed Yunus, em 1976, o Grameen Bank já financiou mais de US$ 4 
bilhões em microcréditos para três milhões de pessoas pobres das vilas rurais de Bangladesh. Os 
tomadores de empréstimo do Grameen, a maioria mulheres e analfabetas, ajudaram a fazer do 
banco um negócio lucrativo, que mantém 98% de taxa de pagamento dos empréstimos. Grameen 
se tornou um modelo sustentável, que parou de aceitar doações há seis anos atrás. 
 
O modelo criado por Yunus foi analisado pelo grupo de empreendedores sociais, para gerar a 
reflexão sobre empreendimentos privado-sociais. Estes últimos, combinam os valores de uma 
ONG com a perspicácia de uma empresa, com a finalidade de criar um novo veículo de 
transformação social. Muito há que se discutir sobre este modelo e muito há que se testar e 
implementar.  
 
Empreendedores sociais ainda se assustam sobre a possibilidade de criarem negócios sociais 
competitivos no mercado. Eles parecem ter muito mais a oferecer nos empreendimentos privado-
sociais e nos investimentos nessa área. Existem muitos empresários no mundo que querem iniciar 
negócios assim, mas eles não possuem o "software". Eles simplesmente não sabem como fazê-lo. 
Já no caso dos empreendedores sociais, o "software" consiste em transformar a sociedade, fazer o 
bem, ajudar pessoas. Existe um pequeno número de pessoas no mundo hoje que pode prover o 
entendimento que é necessário aos negócios privado-social. E os empreendedores sociais fazem 
parte desse grupo. 
 
Inspirados no modelo do Grameen e de suas empresas, o grupo discutiu quatro áreas de futura 
colaboração. A primeira delas é a criação de um fundo global para empreendimentos sociais, nos 
moldes parecidos com o de capital de risco, em que empreendedores sociais poderiam captar 
fundos, bem como participar na seleção de empreendimentos privado-sociais. O grupo também 
pensou na criação de um "banco de soluções" que serviria como um inventário de idéias 
inovadoras em empreendimentos privado-sociais, cujo objetivo é dar suporte a projetos de 
mudança social. Identificou-se ainda a necessidade de uma ferramenta que ajudasse os 
empreendedores nas estratégias e nos recursos necessários para a criação dos empreendimentos. 



Por fim, estabeleceu-se uma colaboração internacional para o desenvolvimento de cooperativas de 
agricultura orgânica. 
 
Esta semana o Diálogo Internacional Ashoka-Grameen terá continuidade aqui no Brasil. De hoje 
até o dia 4, em São Paulo, se reunirá um grupo de líderes e empreendedores sociais em torno do 
tema "Ampliando o Impacto na Geração de Renda por Organizações da Sociedade Civil". Aqui, o 
diálogo é fruto de uma parceria entre a Ashoka e a Fundação Avina, que investe em líderes sociais 
na América Latina. A Ashoka e a Avina são parceiras estratégicas há vários anos e estão 
desenvolvendo esta iniciativa em conjunto, para acelerar a reflexão sobre Cidadania Econômica. 
Participarão líderes e empreendedores sociais de todo o país, com larga experiência em negócios 
com finalidade social. Desta iniciativa, esperamos gerar definições e ações, bem como lançar 
desafios para o desenvolvimento de empreendimentos privado-sociais no Brasil. 
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