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1. Os negócios inclusivos estão no centro da agenda 
do G20. Tais negócios impulsionam as forças do merca-
do de maneira a integrar a base da pirâmide econômica 
(BoP) nas cadeias de valor globais, para assim melhorar 
o acesso a produtos e serviços de qualidade, aumentar 
a produtividade e gerar novas fontes de renda através 
de oportunidades de trabalho e de sustento decentes. 
Os negócios inclusivos promovem o desenvolvimento 
sustentável em todas suas dimensões: econômica, social 
e ambiental.

2. Os negócios inclusivos podem ter um papel signi-
ficativo na implementação da Agenda 2030, através da 
redução da pobreza, da diminuição das desigualdades e 
da contribuição para o crescimento econômico susten-
tável. Consoante seus posicionamentos específicos, os 
negócios inclusivos podem ainda contribuir de outras 
formas para os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS).

3. Os negócios inclusivos destacam a falta de finan-
ciamento e qualificação da base da pirâmide (BoP) 
como os principais obstáculos enfrentados. Muitas em-
presas buscam cobrir essas lacunas através de iniciativas 
próprias. A escassez de informações sobre os mercados e 
a inexistência de marcos regulatórios específicos aos di-
ferentes setores são também consideradas como desafios 
pelos negócios.

4. Governos podem apoiar os negócios inclusivos 
permitindo-lhes a entrada e operação nos mercados da 
BoP, além do apoio à integração desta nas cadeias de 
valor (incluindo, para isso, o empoderamento da pró-
pria BoP). As lições aprendidas no que tange a formu-
lação de políticas públicas incluem: institucionalização 
da tipologia “negócios inclusivos”, priorização de mo-
delos de negócios inclusivos mais relevantes, promoção 
de entidades defensoras dedicadas ao tema no seio do 
governo, desenvolvimento de uma abordagem política 
integrada, que evite o tratamento preferencial a em-
presas específicas e envolvimento de todos os atores do 
ecossistema.

01.
Negócios Inclusivos é tema 
central na agenda do G20

5. O g20 pode fazer uso do seu poder agregador para 
mobilizar os stakeholders de maneira coordenada em 
prol dos negócios inclusivos. Em particular, o G20 
pode agregar valor no domínio dos negócios inclusi-
vos através das seguintes intervenções: conscientização 
com uso de mensagens claras e coerentes, fomento da 
atuação dos países membros, condução de uma análi-
se abrangente do ecossistema dos negócios inclusivos, 
compartilhamento de conhecimentos e desenvolvimen-
to de parcerias.

6. Embora o financiamento seja um desafio comum 
aos negócios inclusivos, os diferentes tipos de negócios 
inclusivos requerem apoios distintos. A coordenação 
entre os governos e as instituições financeiras de desen-
volvimento pode ajudar a colmatar a lacuna de finan-
ciamento.

7. O G20 deve futuramente continuar a fomentar as 
discussões e a aprendizagem através de sua Plataforma 
Global sobre Negócios Inclusivos (IBG20). Os possí-
veis campos de atuação incluem: incentivos de efeito 
rápido no âmbito do financiamento, a aposta em uma 
abordagem ecossistêmica para negócios inclusivos, a 
medição dos impactos na Agenda 2030, e a liderança 
em prol da aprendizagem mútua e da ação.

Os negócios inclusivos – aqueles que integram as pes-
soas da base da pirâmide econômica (BoP)1 – podem 
contribuir de maneira substancial e multidimensional 
para o desenvolvimento sustentável. Ao conectar seg-
mentos da população de baixa renda com os mercados, 
os negócios inclusivos promovem um crescimento eco-
nômico ao mesmo tempo vigoroso, sustentável, inclusi-
vo e equilibrado, e têm o potencial de apoiar objetivos 
do G20, tais como impulsionar o emprego e os postos 
de trabalho decentes e de qualidade, incluindo mulhe-
res e jovens.

Os negócios inclusivos foram caracterizados no âmbi-
to do G20 Inclusive Business Framework como aqueles 
que “oferecem em seu core business, bens, serviços e 
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sustento de maneira comercialmente viável, em escala 
ou escalável, para as pessoas que vivem na base da pirâ-
mide econômica, tornando-as parte da cadeia de valor 
das empresas como fornecedores, distribuidores, reven-
dedores ou clientes.” Negócios inclusivos devem operar 
de maneira social e ambientalmente amigáveis. Tais ne-
gócios podem ser classificados nos tipos seguintes: aque-
les cuja estratégia integra a base da pirâmide econômica 
em seu core business (modelos de negócios inclusivos), 
aqueles cujo modelo considera, embora não de maneira 
central, o segmento de menor renda (atividades de ne-
gócios inclusivos), e outras organizações voltadas para 
a maximização do retorno social (iniciativas de empre-
endedorismo social)2. Essas três abordagens têm em co-
mum algumas características básicas (ver Quadro 1).

Tais negócios podem promover o desenvolvimento 
sustentável em todas suas dimensões: econômica, social 
e ambiental. Eles podem tornar mais acessíveis produ-
tos e serviços de qualidade, melhorar a produtividade 
e a eficiência no uso de recursos, e/ou gerar novas fon-
tes de renda – através de oportunidades de trabalho e 
de sustento decentes na base da pirâmide econômica. 
Em suma, os negócios inclusivos podem ser peças-chave 
para o crescimento inclusivo e o desenvolvimento sus-
tentável.

Este relatório parte do apelo lançado pelos líderes do 
G20 sob a presidência turca e baseia-se na Plataforma 
Global do G20 sobre Negócios Inclusivos (IBG20), 
uma parceria internacional iniciada em abril de 2016 
em Nanquim (China) e implementada pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 
o Grupo do Banco Mundial. A IBG20 tem como objeti-
vo apoiar os responsáveis políticos e acelerar a adoção de 
políticas e programas de negócios inclusivos. Suas prin-
cipais atividades, até o momento, incluíram pesquisas 
sobre políticas públicas, estudos de casos de países, pes-
quisas junto às empresas e oficinas para atores e gestores 
públicos.

O relatório debruça-se em particular sobre as questões 
seguintes: como os negócios inclusivos podem apoiar os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos na 
Agenda 2030; os obstáculos enfrentados pelas empresas 
que buscam trabalhar com a base da pirâmide econômi-
ca; e as abordagens políticas e financeiras para fomentar 
os negócios inclusivos.
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características comuns dos diferentes 
tipos de negócios inclusivos

Negócios socialmente e 
ambientalmente amigáveis;

Orientação para o mercado

Relacionamento de negócio com a 
base da pirâmide econômica

Oferta de bens e serviços básicos a clientes do 
segmento de menor renda e/ou melhoria dos 

meios de sustento de fornecedores, revendedores 
e distribuidores da base da pirâmide econômica, 

através de sua conexão com os mercados
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A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
que inclui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), estabelece aspirações universais ambiciosas 
para “transformar nosso mundo” em direção à sustenta-
bilidade econômica, social e ambiental. O envolvimen-
to do setor privado é crucial para atingir os ODS. A 
Agenda 2030 convoca todo o meio empresarial, desde 
as microempresas às multinacionais, “a aplicar sua cria-
tividade e inovação na resolução de desafios ao desen-
volvimento sustentável.”

Embora empresas busquem a geração de receitas e o 
crescimento em novos mercados, muitos negócios tam-
bém produzem benefícios sociais, tais como o reforço 
das relações entre stakeholders e comunidades locais, 
além da contribuição para a estabilidade econômica e 
social.

Os negócios inclusivos dão um passo a diante ao 
integrarem os segmentos da população de baixa ren-
da em suas estratégias empresariais. O impacto desses 
negócios ultrapassa as contribuições usuais do setor pri-
vado para o desenvolvimento – geração de empregos, 
contratação e formação de indivíduos, e aumento da 
receita governamental através da arrecadação de im-
postos. Os negócios inclusivos criam oportunidades de 
trabalho e de sustento decentes para homens e mulhe-
res da base da pirâmide econômica, e/ou tornam-lhes 
possível o acesso a bens e serviços de qualidade a preços 
econômicos, inclusive através da integração dessas pes-
soas nas cadeias de valor empresariais.

Assim, os negócios inclusivos podem ter um pa-
pel significativo na implementação da Agenda 2030, 
através da redução da pobreza (melhorando os meios 
de sustento e o acesso a bens e serviços), da diminui-
ção das desigualdades (não apenas de renda ou riqueza, 
mas também de acesso aos serviços, bens e recursos), 
e da contribuição tanto para o crescimento econômi-
co sustentável quanto para a parceria global para o de-
senvolvimento sustentável (ao incluir os indivíduos da 

02.
os negócios inclusivos e a 
agenda 2030

base da pirâmide econômica no âmbito de empreen-
dimentos rentáveis, como fornecedores, distribuidores 
ou clientes). O G20 reconhece claramente a contribui-
ção e potencial dos negócios inclusivos em seu plano 
de ação sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável.

Consoante a seus posicionamentos específicos, 
os negócios inclusivos podem ainda contribuir de 
outras formas para os ODS. Por exemplo, alguns ne-
gócios inclusivos estão alavancando o potencial de 2,5 
bilhões de pequenos agricultores de baixa renda e suas 
famílias, que produzem cerca de 70% dos alimentos 
consumidos mundialmente em 60% das terras aráveis 
do planeta. Seus modelos de negócios incluem: compra 
direta de produtos dos pequenos agricultores; oferta de 
informações críticas e treinamentos; melhoria da distri-
buição nas áreas desfavorecidas; prestação de serviços 
baseados em tecnologias móveis; e agregação de forças 
através de organização do fornecimento dos produtos 
dos pequenos agricultores e das cooperativas a grandes 
compradores, proporcionando soluções de crédito, ar-
mazenamento e transporte que ajudam os produtores a 
melhorar seus rendimentos e a tornar seus fornecimen-
tos mais estáveis.

Outros negócios inclusivos estão provendo comuni-
dades mal servidas com infraestruturas ‘do último qui-
lômetro’, tais como quiosques de água em comunidades 
e baixa renda e outros serviços de necessidade básica. As 
pessoas de baixa renda, que investem cerca de US$ 710 
bilhões por ano em habitação, serviços modernos de 
energia, comunicações e serviços de água, representam 
um mercado considerável. Negócios inclusivos buscam, 
por exemplo, modalidades flexíveis de pagamento por 
utilização, que dão acesso a determinados serviços em 
função das situações econômicas dos indivíduos e das 
condições de liquidez das famílias.



“Governos devem tomar a 
dianteira no cumprimento de seus 

compromissos. Ao mesmo tempo, 
conto com a participação do setor 
privado para alcançar o sucesso.”

Ban Ki-moon, Secretário-Geral da ONU, a respeito dos 
novos objetivos globais
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03.
obstáculos enfrentados 
pelos negócios inclusivos

Uma pesquisa para a Plataforma Global do G20 so-
bre Negócios Inclusivos revelou que trabalhar com a 
base da pirâmide econômica implica vários desafios.

A falta de financiamento afeta os negócios inclusivos, 
bem como os segmentos da população de baixa renda 
que integram suas cadeias de valor. De todos os domí-
nios de intervenção política, o acesso a financiamento 
para os indivíduos da base da pirâmide econômica que 
integram uma cadeia de valor empresarial foi classifica-
do como o maior obstáculo. O financiamento do ne-
gócio foi classificado como um obstáculo muito mais 
difícil para aquelas empresas com menos de cinco anos 
de experiência com a base da pirâmide econômica. De 
todos os entrevistados que tinham conhecimento de in-
centivos financeiros à incorporação da base da pirâmi-
de econômica em sua cadeia de valor (37%), a maioria 
considerou que esses incentivos trazem, no mínimo, al-
gum benefício. O financiamento revelou-se um desafio 
comum em todas as regiões.

Os negócios inclusivos esbarram na falta de quali-
ficação dos segmentos da população de baixa renda 
que integram suas cadeias de valor. Poucos inquiridos 
tinham conhecimento de alguma iniciativa governa-
mental de formação visando a capacitação da base da 
pirâmide econômica, enquanto a grande maioria deles 
indicou que a falta de programas governamentais nesse 
domínio representa, no mínimo, alguma limitação 
para seus negócios. 70% dos entrevistados tinham 
iniciativas próprias de capacitação dos indivíduos da 
base da pirâmide econômica que integram suas cadeias 
de valor.

As regulações governamentais existentes acerca dos 
negócios inclusivos nem sempre são benéficas. A pes-
quisa revelou quatro categorias de obstáculos relaciona-
dos à regulação: duas decorrentes marcos já existentes 
e duas indicando a necessidade de nova regulação (ver 
Quadro 2). Um terço dos entrevistados afirmou que 

não considera benéficas as regras existentes acerca dos 
negócios inclusivos. Muitos entrevistados sugeriram 
que a melhor maneira de atender a suas necessidades 
seria através de apoios customizados aos diferentes se-
tores, tais como regulações próprias para negócios in-
clusivos nos domínios da agricultura, do financiamento 
ou da educação. São necessários estudos mais aprofun-
dados sobre a intermediação entre a base da pirâmide 
econômica e as empresas.

A falta de pesquisa sobre os mercados relacionados 
com a base da pirâmide econômica revelou-se o prin-
cipal obstáculo no tocante à informação. De modo 
geral, continuam sendo escassos os dados disponíveis 
para as empresas interessadas nos negócios inclusivos. 
Nos casos em que as empresas tinham conhecimento 
de iniciativas governamentais de compartilhamento de 
informações, tais empenhos eram vistos como benéfi-
cos. Por exemplo, dados sobre o mercado consumidor 
permitiram aos negócios inclusivos uma melhor com-
preensão das preferências da população da base da pirâ-
mide econômica.

As recomendações de políticas públicas variam de 
acordo com o tipo dos negócios inclusivos. Em respos-
ta à pergunta sobre quais políticas específicas seriam as 
mais úteis, mais de metade de todos os inquiridos in-
dicou melhora no acesso dos negócios a financiamento 
e/ou a incentivos financeiros. Contudo, as soluções de 
cunho financeiro foram sugeridas por 59% das empre-
sas que seguem modelos de negócios inclusivos, 42% 
das empresas que têm atividades de negócios inclusivos 
e somente 38% das iniciativas de empreendedorismo 
social. As empresas que têm atividades de negócios in-
clusivos foram as que mais indicaram recomendações 
de cunho regulamentar (42%), enquanto as iniciativas 
de empreendedorismo social foram as que mais suge-
riram recomendações relacionadas com a qualificação 
(25%).
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Como os responsáveis políticos podem intervir a 
favor dos negócios inclusivos?

As políticas governamentais de apoio aos negócios in-
clusivos vão desde planos nacionais de desenvolvimento 
abrangentes a programas setoriais específicos. Tais po-
líticas requerem a participação de um amplo leque de 
órgãos governamentais e o envolvimento direto do se-
tor privado, e não se restringem meramente a criar um 
ambiente de negócios favorável: se concentram em faci-
litar, intermediar e fomentar as relações concretas entre 
os negócios e a base da pirâmide econômica. Ajudar 
os negócios inclusivos a satisfazerem suas necessidades 
de financiamento é um elemento central de qualquer 
iniciativa governamental ou reforma de política pública 
nesse âmbito. Contudo, a adoção de uma política ge-
nérica não é uma solução adequada, pois os diferentes 
tipos de negócios inclusivos requerem abordagens dis-
tintas.

A Plataforma Global do G20 sobre Negócios Inclu-
sivos realizou, ao longo de 2016, uma série de ofici-
nas para responsáveis políticos e de estudos de casos 
de países (nomeadamente Alemanha, Brasil, Canadá, 
Colômbia, Filipinas, França, Itália, Reino Unido e Su-
écia). Tais atividades revelaram a importância de vários 
fatores, comuns a todos os países e setores, que são rele-
vantes para a concepção e a implementação de políticas 
públicas em prol dos negócios inclusivos. Alguns desses 
fatores são apresentados a seguir:

Aplicação da tipologia negócios inclusivos

Para que um determinado governo possa desenvolver 
sua estratégia de apoio, é imprescindível que conheça o 
panorama dos negócios inclusivos no contexto nacional 
e que faça a distinção entre os diferentes tipos de negó-
cios inclusivos. Isso passa pela definição de um conjun-
to de critérios ou diretrizes, e pela análise dos setores de 
atuação dos negócios inclusivos, de suas necessidades e 
seus desafios próprios, e da maneira como estas especi-
ficidades diferem daquelas dos outros tipos de negócios.

04.
políticas públicas em prol
dos negócios inclusivos

Enfoque nos negócios inclusivos mais relevantes

O impacto das intervenções políticas depende muitas 
vezes do tipo de abordagem e da experiência dos ne-
gócios em relação à base da pirâmide econômica. Por 
exemplo, empresas já com escala e sustentabilidade fi-
nanceira podem geralmente replicar seus modelos ou 
suas atividades de negócios numa outra região ou num 
outro país de maneira muito mais rápida em compara-
ção com as iniciativas que ainda não alcançaram escala. 
Tais empresas têm o potencial de atingir um número 
maior de mulheres e homens da base da pirâmide eco-
nômica, em contraste com as startups.

Defensor da pauta dentro do governo

Ter um ator ou uma entidade advogando pelo tema 
em meio ao governo é muitas vezes crucial para im-
pulsionar a agenda dos negócios inclusivos e fortalecer 
a conscientização pública sobre estes. Este “defensor” 
– que pode ser uma personalidade influente, uma pe-
quena equipe ou uma agência específica – é mais eficaz 
quando consegue, através de uma abordagem interinsti-
tucional, coordenada e integrada, envolver os stakehol-
ders do ecossistema dos negócios inclusivos.

O desenvolvimento de uma abordagem política 
abrangente e integrada

Os governos devem reconhecer como as políticas de-
dicadas aos negócios inclusivos se alinham aos planos 
nacionais de desenvolvimento, os esforços de combate à 
pobreza, as iniciativas setoriais, e os planos futuros para 
a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Os planos nacionais de desenvolvimento 
e os programas de combate à pobreza podem alavancar 
seus próprios objetivos através da inclusão de políticas 
que fomentem e facilitem os negócios inclusivos. Os 
negócios inclusivos podem também ser enquadrados 
em políticas sociais e econômicas mais amplas.



promovendo o empreendedorismo 
social na república da coreia

A Agência Coreana de Promoção do Empreendedorismo Social 
foi criada em 2007 com o objetivo de fomentar e promover as 
empresas sociais. As responsabilidades dessa agência dedicada 
incluem: fomentar os empreendedores sociais; estabelecer e 
apoiar redes de empresas sociais; prestar consultoria empresarial; 
promover a cooperação e os intercâmbios internacionais; e 
levar a cabo atividades de certificação, educação/formação e 
monitoramento/avaliação de empresas sociais.



envolvendo os atores do brasil

Na sequência do endosso do Marco Conceitual do G20 para Negócios 
Inclusivos em 2015, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil or-
ganizou, juntamente com o PNUD, um grupo de trabalho formado por 
16 órgãos públicos e privados. Esse grupo tem como objetivo melhorar a 
colaboração no domínio do apoio aos negócios inclusivos e compreender 
como os negócios inclusivos podem contribuir para alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável.

Marco conceitual legal para 
a participação da BoP nos 
mercados

Parcerias público-privadas e 
concessões

Forma jurídica para os 
negócios com uma missão 
social

Certificação e acreditação

Subsídios para os usuários 
finais

Programas de seguros

Instrumentos de crédito

Fundos de desafio e subsídios 
equivalentes

Contratação pública

Programas de empréstimos 
prioritários

Garantias de crédito

Factoring, arrendamento 
mercantil, participação no 
capital

Dados sobre o mercado da 
BoP

Sensibilização da BoP

Programas de prêmios

Pesquisa sobre os diferentes 
tipos de abordagem

Fóruns de aprendizagem 
mútua

Programas de formação 
vocacional

Parcerias de 
desenvolvimento

Serviços de desenvolvimento 
de negócios

fonte: anexos do marco conceitual do g20 para negócios inclusivos (2015).

REGRAS FINANCIAMENTO INFORMAÇÃO QUALIFICAÇÃO

tabela 1: inventário dos instrumentos políticos de apoio aos negócios inclusivos
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Apoios globais, não direcionados a empresas 
específicas

As políticas dedicadas aos negócios inclusivos devem 
ser concebidas de maneira a apoiar globalmente subse-
tores econômicos, atividades ou tecnologias, evitando 
enfocar empresas individualmente. Os programas e as 
iniciativas governamentais de apoio devem ser abertos 
e acessíveis a todas as empresas, com base em critérios 
transparentes e claramente definidos.

Envolvimento de todos os atores relevantes

Além do governo, muitos atores diferentes podem fa-
cilitar os negócios inclusivos, nomeadamente: institui-
ções financeiras locais, instituições financeiras de desen-
volvimento, bancos de desenvolvimento multilaterais, 
investidores privados, agências das Nações Unidas, par-
ceiros na esfera do desenvolvimento, organizações sem 
fins lucrativos, a sociedade civil, organizações locais, 
cooperativas, instituições de pesquisa, universidades, 
intermediários empresariais e a mídia. Em linha com 
o Marco Conceitual do G20 para Negócios Inclusi-
vos, alguns atores intervêm de maneira multifacetada 
nos diferentes tipos de negócios inclusivos (modelos de 
negócios inclusivos, atividades de negócios inclusivos e 
iniciativas de empreendedorismo social); cita-se como 
exemplos a Corporação Financeira Internacional (IFC), 
o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento, o Istanbul International 
Center for Private Sector in Development (do PNUD), 
a plataforma Business Call to Action (BCtA), a inicia-
tiva Inclusive Business Action Network etc. Algumas 
organizações enfocam questões mais amplas que estão 
na agenda das empresas globais, incluindo problemas 
ambientais e sociais, e as cadeias de valor sustentáveis: a 
Shared Value Initiative, o Conselho Empresarial Mun-
dial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) 
etc. Contudo, a maioria dos atores intervém de manei-
ra concentrada nas áreas do empreendedorismo social e 
dos fundos de investimento de impacto (o Skoll World 
Forum on Social Entrepreneurship, o Sankalp Forum, 
a Global Impact Investing Network, a Rockefeller Fou-
ndation etc.).

Como os instrumentos políticos estão sendo usados 
para possibilitar e apoiar os negócios inclusivos?

Um número cada vez maior de países no mundo todo 
está apoiando os negócios inclusivos através de uma va-
riedade de instrumentos políticos específicos. Essa pos-
tura é movida pela vontade dos governos de envolver o 
setor privado a fim de acelerar os esforços de combate à 
pobreza, criando ao mesmo tempo oportunidades para 
enfrentar outros desafios sociais e ambientais. As inter-
venções governamentais são comumente voltadas para:

A facilitação da entrada e da operação dos negócios 
inclusivos nos mercados de baixa renda (nomeadamente 
através da eliminação de políticas obstrutivas ou da maior 
disponibilização de informações sobre padrões de consumo 
da base da pirâmide econômica)

O apoio aos negócios inclusivos na integração dos seg-
mentos de baixa renda em suas cadeias de valor (encora-
jando as empresas a comprarem de produtores da base da 
pirâmide econômica)

O empoderamento das comunidades de baixa renda para 
que possam integrar cadeias de valor de negócios inclusivos 
(capacitando a base da pirâmide econômica e facilitando 
seu acesso a financiamento)

Em 2015, o Marco Conceitual do G20 para Negócios 
Inclusivos identificou uma lista de instrumentos políti-
cos que podem ser usados pelos governos para apoiarem 
os negócios inclusivos. Esses instrumentos foram orga-
nizados em quatro grupos, de acordo com os principais 
desafios enfrentados pelos negócios inclusivos: regras e 
regulamentações, financiamento, informação e qualifi-
cação (ver Tabela 1).

Ao longo de 2016, a Plataforma Global sobre Negó-
cios Inclusivos (IBG20) buscou compreender melhor os 
instrumentos políticos específicos através de uma série 
de investigações: análise das estratégias possíveis, iden-
tificação de elementos comuns e boas práticas, explora-
ção dos fatores de sucesso e pré-requisitos para uma im-
plementação efetiva, detecção dos obstáculos e riscos, 
e fornecimento de evidências de eficácia e resultados. 
A IBG20 levou a cabo essas investigações debruçando-
-se sobre os instrumentos seguintes: fundos de desafio, 
programas de seguros, parcerias de desenvolvimento, 
forma jurídica dos negócios, certificação e acreditação, 
contratação pública e iniciativas de sensibilização.

Essas investigações revelaram a existência de empe-
nhos governamentais amplos, em especial no campo 
dos marcos legais para permitir que as iniciativas de 
empreendedorismo social operem de um modo mais 
próximo ao das entidades empresariais. O que falta, to-
davia, são esforços dedicados aos negócios existentes, 
sejam eles empresas locais em países em desenvolvimen-
to, sejam firmas multinacionais com filiais ou progra-
mas voltados para a base da pirâmide econômica.
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As investigações permitiram identificar três vias 
potenciais de intervenção governamental em prol dos 
negócios inclusivos:

O estabelecimento e o alargamento de políticas e 
programas concebidos especificamente para os negó-
cios inclusivos

Há um leque de instrumentos políticos e programas 
específicos que já foram adotados em diversos países 
para promover os negócios inclusivos.

No nível setorial, os programas governamentais po-
dem alavancar os negócios inclusivos ao facilitarem o 
acesso destes à base da pirâmide econômica. Por exem-
plo, programas de seguros apoiados pelo governo po-
dem criar plataformas através das quais estes serviços são 
oferecidos às comunidades de baixa renda, ou podem 
subsidiar os prêmios dos clientes da base da pirâmide 
econômica. Os governos podem também subsidiar, de 
maneira parcial ou integral, outros serviços específicos, 
ou prover mecanismos de compartilhamento do risco.

Os programas destinados a apoiar o crescimento dos 
negócios inclusivos no nível empresarial muitas vezes 
tomam a forma de parcerias. Por exemplo, parcerias de 
desenvolvimento são acordos entre entidades públicas 
e privadas para perseguir um conjunto compartilhado 
de objetivos. Idealmente, tais parcerias estão abertas a 
qualquer empresa que atenda um conjunto predefinido 
de critérios, e combinam o longo alcance e os recur-
sos do setor público com o espírito empreendedor e as 
competências do setor privado. Além do órgão governa-
mental e da empresa privada líder, os parceiros podem 
incluir, entre outros, administrações locais, entidades 
doadoras, associações empresariais e organizações da 
sociedade civil. A atratividade de tais parcerias pode ser 
incrementada pelo governo através da oferta de incen-
tivos como benefícios fiscais, cofinanciamento, acesso a 
infraestrutura ou reformas de políticas públicas.

A reorientação de iniciativas existentes para dar 
foco aos negócios inclusivos

Há em muitos países programas visando a expansão 
dos negócios, o empreendedorismo ou o desenvolvi-
mento das pequenas e médias empresas. Embora esses 
programas sejam por vezes concebidos com objetivos 
amplos em mente, podem ser modificados e adaptados 
para atender às necessidades específicas dos negócios 
inclusivos.

Em alguns casos, são necessárias modificações relati-
vamente simples para reorientar um desses programas. 

Por exemplo, fundos de desafio empresariais ou concur-
sos de planos de negócios são programas comuns em 
muitos países para fomentar o empreendedorismo. A 
maneira como são estruturados permite que sejam fa-
cilmente adaptados para os negócios inclusivos. Os fun-
dos de desafio podem, através de um processo concor-
rencial, conceder doações ou subsídios a organizações 
privadas que apresentem soluções com uma finalidade 
pública ou social explícita. Tais fundos podem desen-
cadear novas ideias e soluções inovadoras, ou induzir a 
expansão de soluções existentes. Podem enfocar de ma-
neira específica um problema, um setor ou um país, ou 
abordar uma combinação destes.

As iniciativas de empréstimos prioritários destinadas 
às pequenas e médias empresas são igualmente progra-
mas que podem ser adaptados à agenda dos negócios 
inclusivos. Por exemplo, a incorporação de critérios 
de inclusão claramente definidos nas atividades de in-
vestimento e crédito pode induzir um direcionamento 
dos financiamentos a favor dos negócios que trabalham 
com a base da pirâmide econômica. Além disso, o de-
senvolvimento de programas de empréstimos em mer-
cados previamente mal servidos pode contribuir para 
um crescimento mais inclusivo.

Em outros casos, a adaptação de políticas existentes 
para enquadrar os negócios inclusivos pode ser mais 
complexa e requerer uma análise mais aprofundada de 
sua pertinência. Por exemplo, alguns países desenvol-
veram políticas de contratação pública que conferem 
um tratamento preferencial a determinados segmentos 
do setor privado, tais como as pequenas e médias em-
presas ou os negócios vinculados a grupos desfavoreci-
dos. Nessas situações, várias estratégias de contratação 
preferencial comumente usadas poderiam ser aplicadas 
aos negócios inclusivos, nomeadamente: a reserva de 
um percentual dos contratos públicos para os negócios 
inclusivos, a redução dos valores de licitação, o uso de 
critérios de adjudicação preferenciais e a contratação 
baseada na contabilização dos custos totais.



apoiando os negócios inclusivos no exterior

acelerando a expansão dos negócios inclusivos

O governo japonês encoraja as empresas nacionais a desenvolverem iniciativas de negócios inclusivos no 
exterior. O Ministério das Relações Exteriores do Japão está implementando, através da Agência de Cooperação 
Internacional do Japão (JICA), a iniciativa “Estudos preparatórios para a promoção de negócios envolvendo a 
BoP.” No âmbito desse programa, a JICA concede financiamentos a empresas japonesas para realizarem estudos de 
viabilidade para o desenvolvimento de modelos de negócios inclusivos, o planejamento de projetos e a concepção 
de ideias de colaboração com projetos da JICA em países em desenvolvimento.

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão também está ajudando as empresas japonesas a 
desenvolverem seus negócios inclusivos, através da Organização do Comércio Exterior do Japão (JETRO) e seu 
“Programa de apoio aos negócios inclusivos.” Os apoios proporcionados por essa iniciativa incluem, entre outros: 
assessoria sobre planos de negócios em fase inicial, identificação de parceiros potenciais e facilitação de reuniões 
empresariais.

As parcerias de desenvolvimento são um dos meios através dos quais os governos podem encorajar as empresas 
a acelerarem o desenvolvimento de um modelo de negócio inclusivo. Por exemplo, em 2007, o Departamento 
do Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID) ofereceu um subsídio equivalente para apoiar as 
empresas de telecomunicações no Quênia a desenvolverem M-Pesa, um aplicativo de telefonia móvel que torna as 
transações financeiras acessíveis aos quenianos de baixa renda.
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iniciativas existentes

criando novas formas jurídicas

Na Turquia, o Mecanismo de Garantia da Grande Anatólia foi lançado em 2010 através de uma parceria entre 
a Turquia, a Comissão Europeia e quatro bancos turcos. Tem como objetivo facilitar o acesso de micro, pequenas 
e médias empresas a financiamento nas regiões menos desenvolvidas do país.

Na França, critérios sociais ou ambientais – como o comércio justo (fair trade, em inglês) – podem ser incluídos 
nos processos de contratação pública, a fim de perseguir os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Na China, o governo instituiu políticas de contratação pública que privilegiam as pequenas e médias 
empresas, no sentido de apoiar seu desenvolvimento. Os instrumentos utilizados nesse âmbito incluem: reservas 
orçamentárias para contratação de pequenas e médias empresas, preços preferenciais e incentivos visando encorajar 
a subcontratação de pequenos negócios por empresas maiores.

No Reino Unido, a forma jurídica de empresa de interesse comunitário (community interest company, ou CIC) 
foi instituída em 2005 para as firmas que orientam seus lucros e ativos para o bem público. Na época, a legislação 
existente sobre as entidades beneficentes, ainda que fosse favorável em muitos aspectos à economia social, não 
levava em conta as necessidades das empresas sociais em termos de financiamento e de prestação de contas. Para 
ser considerada uma CIC, uma empresa deve satisfazer critérios específicos de interesse comunitário. Mais de 12 
mil CIC estão atualmente em operação em todo o Reino Unido.

Nos Estados Unidos, novas formas jurídicas foram introduzidas para promover os negócios sociais, incluindo 
a de empresa de utilidade pública (public benefit corporation, ou B Corp), destinada a organizações com fins 
lucrativos criadas especificamente para lidar com problemas sociais e ambientais. Por definição, uma B Corp busca 
conjugar os interesses financeiros dos acionistas, o bem-estar dos grupos materialmente afetados pela atuação da 
empresa e o(s) benefício(s) público(s) especificado(s) em seus estatutos.

Na França, a lei de 2014 sobre a economia social incluiu uma nova categoria de empresas no escopo da economia 
social. Um negócio que tenha uma finalidade social de solucionar problemas sociais e ambientais pode agora ser 
considerado uma estrutura de economia social e beneficiar-se do sistema francês de financiamento específico para 
a economia social. Esse estatuto só é aplicado a cooperativas, associações, companhias de seguros e fundações.
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A apreciação de políticas e programas iniciados em 
outros países para sua eventual adaptação ao contex-
to nacional

Dado o caráter embrionário das políticas dedicadas 
aos negócios inclusivos, os responsáveis políticos dos 
mercados emergentes podem muitas vezes beneficiar-
-se da apreciação das experiências de outros países. Por 
exemplo, muitas economias avançadas desenvolveram 
iniciativas de apoio aos negócios que têm uma missão 
social ou àqueles que integram grupos desfavorecidos 
em suas cadeias de valor. A experiência do movimento 
cooperativo pode igualmente ser uma fonte de apren-
dizagem.

Na Europa e na América do Norte, por exemplo, fo-
ram promulgadas novas leis para facilitar a criação de 
empresas sociais que vão além das tradicionais organi-
zações sem fins lucrativos. Embora as denominações 
dessa forma jurídica variem consoante o país, o pro-
pósito é semelhante: o estabelecimento de uma defini-
ção conceitual consistente que permita fundamentar os 
apoios diretos, sejam eles financeiros ou de outro tipo 
(ver Quadro 8). Do ponto de vista das empresas so-
ciais, seu enquadramento numa forma jurídica específi-
ca pode significar uma diferenciação de mercado clara, 
uma proteção jurídica ampla para os diretores e admi-
nistradores, direitos diferenciados para os acionistas e 
um maior acesso a financiamento, em relação aos atuais 
estatutos de entidades sem fins lucrativos.

Para que esse conceito seja adotado nas economias 
emergentes, os responsáveis políticos devem examinar 
os contextos em que tais reformas foram inicialmente 
desenvolvidas, e avaliar localmente onde pode ser re-
plicado e para quais tipos de negócios inclusivos seria 
o mais relevante – já que até agora tem sido principal-
mente usado para a criação de empresas sociais.

Apesar do progresso geral da criação e implementação 
de políticas dedicadas aos negócios inclusivos, muitas 
questões ainda requerem pesquisas e análises adicionais, 
como em particular:

Quais são as evidências da eficácia das atuais políticas 
dedicadas aos negócios inclusivos?

Como os diferentes instrumentos políticos usados em 
prol dos negócios inclusivos interagem para conseguir uma 
maior eficácia?

Quais são os fatores de sucesso que permitem a instau-
ração do processo de formulação de política pública, dado 
que o domínio dos negócios inclusivos muitas vezes per-
meia diferentes órgãos governamentais estabelecidos e en-
volve múltiplos stakeholders?
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O G20 pode ajudar a direcionar o foco de seus paí-
ses membros nos negócios inclusivos e pode apoiar os 
responsáveis políticos de maneira clara e coerente. Pode 
desempenhar um papel dinamizador chave em prol dos 
diferentes tipos de negócios inclusivos, congregando 
empresas, governos, instituições financeiras de desen-
volvimento, agências das Nações Unidas e a sociedade 
civil.

Conscientização através de mensagens claras e 
coerentes

Os responsáveis políticos terão mais êxito na promo-
ção dos negócios inclusivos se conseguirem transmitir 
os princípios básicos do conceito a seus colegas e ao 
público. Os estudos de casos de países e as oficinas para 
responsáveis políticos realizados pela IBG20 revelaram 
a necessidade de edificar a base de conhecimentos dos 
stakeholders sobre os negócios inclusivos. Trata-se aí 
de um empenho que deve ser sustentado ao longo do 
tempo a fim de consolidar a mensagem e assegurar que 
o conceito seja plenamente compreendido. As institui-
ções bilaterais e internacionais, assim como outras or-
ganizações nos países membros, podem contribuir para 
esse esforço, ajudar a prevenir equívocos e centrar as 
discussões sobre o tema, através do uso de mensagens 
claras e coerentes. O O Marco Conceitual do G20 para 
Negócios Inclusivos oferece uma definição e um quadro 
conceitual comuns, que começaram a ser adotados por 
outras organizações. Os responsáveis políticos também 
indicaram que a tipologia proposta nesse documento os 
tem ajudado a fortalecer sua compreensão acerca dos 
negócios inclusivos e de suas três possíveis abordagens. 
Nesta fase tão incipiente de desenvolvimento, a coe-
rência das mensagens transmitidas é crucial, e todos os 
membros do G20 podem contribuir para comunicar de 
maneira clara e consistente a ideia de que o setor priva-
do pode e deve desempenhar um papel ativo no com-
bate à pobreza através da adoção de uma abordagem de 
negócios inclusivos.

05.
intervenções coordenadas a 
favor dos negócios inclusivos

Fomento da atuação dos países membros

Estudos de casos revelam que o grupo de trabalho so-
bre investimentos de impacto social formado no âmbito 
do G7 (antigo G8) incitou os países membros a criarem 
seus próprios grupos de trabalho e aprovarem uma série 
de princípios negociados, levando em conta seus contex-
tos locais. Os membros do G20 podem adotar um papel 
semelhante em relação aos negócios inclusivos, dado o 
forte potencial que as recomendações do G20 (e de ou-
tras organizações multilaterais) têm de estimular a atu-
ação dos países em seus contextos locais. O G20 e seus 
membros devem de fato assumir a liderança em matéria 
de desenvolvimento dos negócios inclusivos.

Condução de uma análise abrangente do ecossistema 
dos negócios inclusivos

Para poder apoiar os negócios inclusivos de maneira 
abrangente, é necessário levar em conta os três tipos de 
abordagem que esses podem seguir. Em função do con-
texto local, uma ou outra abordagem pode requerer uma 
atenção maior em termos de apoio político e sensibili-
zação.

Compartilhamento de conhecimentos e desenvolvi-
mento de parcerias

Todas as organizações concernidas são capazes de com-
partilhar conhecimentos sobre as políticas públicas de-
dicadas aos negócios inclusivos e de desenvolver parce-
rias com os responsáveis políticos. A pesquisa da IBG20 
revelou que as empresas acreditam no papel importante 
de organizações como o G20 no compartilhamento de 
informações sobre os mercados relacionados com a base 
da pirâmide econômica. Muitas novas entidades estão 
competindo por recursos e influência no âmbito do uso 
dos negócios inclusivos para reduzir a pobreza mundial. 
O G20 pode encorajá-las e ajudá-las a compartilharem 
suas experiências e seus conhecimentos.



facilitando a formulação de políticas 
dedicadas aos negócios inclusivos

Por meio de seus programas de cooperação para o desenvolvimento – 
financiados pelo Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento 
e implementados pela Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) –, a 
Alemanha vem ajudando países em desenvolvimento parceiros a considerarem 
os negócios inclusivos no âmbito de suas estratégias nacionais. Por exemplo, 
a GIZ tem apoiado o desenvolvimento de uma estratégia para os negócios 
inclusivos na Colômbia e está ajudando o Ministério do Turismo da Indonésia 
a implementar uma estratégia de negócios inclusivos para o setor turístico.

O Instanbul International Center for Private Sector in Development 
(IICPSD), do PNUD, tem pesquisado e divulgado o grau de conscientização 
e de engajamento das empresas em relação aos negócios inclusivos, através de 
sua pesquisa de referência, sintetizada no relatório “Business+”. O IICPSD 
também iniciou parcerias com os governos da Turquia e das Filipinas visando 
o desenvolvimento de políticas de negócios inclusivos relevantes para seus 
setores privados.
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Embora seja crucial abordar o apoio aos negócios 
inclusivos de maneira customizada e integrada, o fi-
nanciamento coloca-se como um desafio comum aos 
negócios inclusivos nas diferentes fases do ciclo de vida 
dos empreendimentos. Ajudar os negócios inclusivos a 
terem acesso a fontes adequadas de financiamento é um 
elemento essencial de qualquer empenho governamen-
tal ou adaptação de política pública nesse domínio.

A adoção de uma política de financiamento genérica 
não é uma solução adequada, pois os diferentes tipos 
de negócios inclusivos requerem abordagens distintas. 
Como observado na Seção 3, quase 60% das empresas 
cuja estratégia integra a base da pirâmide econômica em 
seu core business consideraram que políticas que me-
lhorem o financiamento seriam as mais úteis para seus 
negócios, opinião compartilhada por apenas quatro em 
cada dez empresas que seguem uma das outras duas 
abordagens de negócios inclusivos. Há claramente uma 
lacuna de financiamento que deve ser coberta. De fato, 
muitas firmas multinacionais conseguem inicialmente 
autofinanciar projetos-piloto de negócios inclusivos, 
mas subsídios de algum tipo (como através de fundos 
de desafio ou de apoios à realização de estudos de viabi-
lidade) podem acelerar esse processo (ver exemplos na 
Seção 4). Por outro lado, para as empresas dos países em 
desenvolvimento que buscam replicar ou expandir um 
modelo de negócio inclusivo, o acesso a financiamento 
de longo prazo é restrito e muitas acabam por se apoia-
rem em instituições financeiras de desenvolvimento. Os 
responsáveis políticos devem estar atentos a essas dife-
renças ao considerarem soluções de financiamento.

O tipo de apoio a ser fornecido dependerá também 
do ciclo de vida da empresa preexistente, bem como 
da escala do empreendimento específico de negócios 
inclusivos, em curso ou vislumbrado. Por exemplo, na 
maioria das vezes, as startups e as iniciativas de empre-
endedorismo social requerem capital de risco, capital 
reembolsável ou subsídios a fundo perdido, por conta 
do perfil de risco maior inerente a essas empresas que 
ainda não expandiram. O inquérito da IBG20 revelou 

06.
mais financiamento para 
os negócios
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que, de todos os negócios inclusivos que consideram 
o financiamento como o maior obstáculo, dois terços 
são empresas com no máximo cinco anos de experiência 
com a base da pirâmide econômica.

Os eventos de aprendizagem mútua organizados pela 
IBG20 revelaram que os responsáveis políticos vêm ex-
plorando novos métodos de financiamento, incluindo 
várias formas de capital reembolsável, e que a avaliação 
da sustentabilidade financeira das empresas no longo 
prazo é uma questão central. Uma coordenação mais 
estreita com as instituições financeiras de desenvolvi-
mento pode aumentar a eficácia dos empenhos gover-
namentais em prol dos negócios inclusivos. As possíveis 
áreas de colaboração incluem:

A avaliação da sustentabilidade financeira dos 
negócios inclusivos em fase inicial

O estabelecimento de critérios adequados de seleção 
para os investidores públicos e privados, e a avaliação 
dos candidatos de maneira a aumentar as chances de 
sustentabilidade financeira são elementos fundamentais 
para angariar apoios financeiros para os negócios inclu-
sivos – em especial para as empresas sociais, que mais 
necessitam de apoio na fase de arranque. A articulação 
desde o início do processo com financiadores futuros 
potenciais (bancos de desenvolvimento multilaterais, 
instituições financeiras de desenvolvimento, bancos co-
merciais e fundos de investimento) pode tornar mais 
fácil a transição da empresa para a fase de financiamen-
to pós-subsídios iniciais, que muitas vezes pressupõe a 
expansão do negócio para um impacto muito maior.

A mobilização de recursos adicionais para os 
negócios inclusivos

Qualquer que seja o tipo de negócio inclusivo, finan-
ciamentos concessionais oriundos de entidades doado-
ras podem mitigar o risco e permitir que sejam com-
plementados por fundos outorgados por instituições 
financeiras de desenvolvimento a uma taxa de juros de 
mercado. A capacidade das instituições financeiras de 
desenvolvimento de atrair fundos de outros investido-
res pode também permitir a mobilização de capitais de 
outras instituições financeiras e outras fontes. As inves-
tigações da IBG20 revelaram que exemplos bem-su-
cedidos de financiamentos de negócios inclusivos, em 
especial de empresas ou atividades em fase inicial, são 
muitas vezes acompanhados por algum tipo de assistên-
cia técnica. Uma coordenação estreita entre os financia-
dores e os prestadores de assistência técnica pode ajudar 
a assegurar que toda assessoria oferecida esteja bem ali-
nhada com as necessidades do negócio e contribua para 
acelerar sua expansão.

O compartilhamento de informações e estudos 
de casos de colaboração

Colmatar as lacunas de informações é um ele-
mento-chave. Os responsáveis políticos sugeriram 
que seria útil olhar para casos de sucesso de colabo-
rações concretas, voltadas para os negócios inclu-
sivos, entre agências bilaterais e instituições finan-
ceiras de desenvolvimento. Indicaram também que 
muitas empresas desconhecem a gama completa de 
instrumentos financeiros que lhes são disponíveis. 
Compilar as informações relevantes e operacionais 
sobre o financiamento seria proveitoso para ambas 
as empresas e as agências governamentais.
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A produção deste relatório foi possível graças ao po-
der agregador do G20, ao apoio dos países membros e 
às contribuições de organizações internacionais, e per-
mitiu destacar indicações para políticas em prol dos ne-
gócios inclusivos. Tais indicações apresentam uma sele-
ção de prioridades mais que uma avaliação abrangente. 
À medida que a comunidade global trilha o caminho 
do desenvolvimento sustentável e da implementação 
da Agenda 2030, a persecução e a intensificação dos 
empenhos para facilitar os negócios inclusivos podem 
trazer à tona um leque amplo de possibilidades. O G20 
encoraja especificamente a atuação nas áreas seguintes:

Intervenções de efeito rápido no âmbito do finan-
ciamento

O acesso a financiamento, tanto para os negócios in-
clusivos quanto para a população na base da pirâmi-
de econômica, é uma questão-chave que merece uma 
atenção prioritária. O G20 apoia a consolidação dos 
negócios inclusivos enquanto prioridade estratégica das 
instituições financeiras de desenvolvimento multilate-
rais e bilaterais, inclusive através do uso de scorecards 
e outros processos relevantes. O G20 também convida 
à intensificação da coordenação e da colaboração, em 
especial no tocante às definições, aos dados sobre fluxos 
financeiros e à medição de resultados.

Aposta em uma abordagem ecossistêmica dos negó-
cios inclusivos

Com base nas aprendizagens políticas específicas, a 
adoção de uma abordagem ecossistêmica abrangente 
permite aos governos ao mesmo tempo aproveitar das 
sinergias de instrumentos políticos complementares e 
abarcar todos os stakeholders. O G20 pode continu-
ar a fomentar as intervenções coletivas e individuais de 
seus países membros nos campos das políticas públicas, 
do financiamento e da elaboração e divulgação de rela-
tórios, no sentido da consolidação dos ecossistemas de 
negócios inclusivos. Para isso, o G20 pode apoiar-se na 
IBG20 e promover as boas práticas, inclusive através da 
instauração de um prêmio.

07.
perspectivas futuras

Medição dos impactos na Agenda 2030

Os negócios inclusivos têm o grande potencial de con-
tribuir para os processos dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável e da Agenda 2030, encabeçados pelas 
Nações Unidas. O G20 apoia a melhor compreensão e a 
medição dos impactos dos negócios inclusivos no desen-
volvimento sustentável, inclusive através da divulgação de 
casos de sucesso. Dentre as outras ações possíveis nesse 
sentido, cita-se, por exemplo, a harmonização das meto-
dologias de medição, o recurso a validações por terceiros 
adequadas e a incorporação das contribuições do setor 
privado nos processos de avaliação nacionais.

Liderança em prol da aprendizagem mútua e da ação

O progresso no domínio dos negócios inclusivos re-
quer liderança. O G20 encoraja seus países membros a 
identificarem defensores dedicados para coordenar as 
colaborações interinstitucionais no tocante aos negócios 
inclusivos, e a fazerem pleno uso do mecanismo de apren-
dizagem entre pares da IBG20. Esta plataforma pode ser 
uma ferramenta poderosa se os países membros e não 
membros compartilharem ativamente suas experiências. 
O G20 apoia os países membros e não membros na apli-
cação do G20 Inclusive Business Framework de maneira 
adaptada a seus contextos nacionais e em suas atividades 
externas de investimento e de cooperação para o desen-
volvimento. O G20 também encoraja a realização de pes-
quisas adicionais nos campos das políticas públicas e dos 
mecanismos de financiamento (inclusive sobre cadeias de 
valor globais e setores específicos), a fim de aprimorar a 
concepção dos apoios ao ambiente dos negócios inclusi-
vos nos contextos nacionais.

 



empresas instituições 
financeiras

governos

Tirar lições aprendidas das experiências 
políticas e passar de intervenções 
pontuais à promoção de todo o 
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cooperação internacional.
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negócios inclusivos, 

assim como lacunas de 
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1 A expressão ‘base da pirâmide econômica’ (BoP) refere-se à população de menor renda ou àquela que não tem acesso aos bens 
e serviços básicos. Considera-se comumente o segmento de menor renda aquele que abrange as pessoas recebendo até US$ 8 per 
capita por dia (em termos de paridade de poder de compra). Para informações adicionais, ver: The next 4 billion, da Corporação 
Financeira Internacional (IFC) e do World Resources Institute.

2 Para mais detalhes, ver: G20 Inclusive Business Framework (2015).

3 Esse plano de ação (G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development) destaca as ligações dos negócios in-
clusivos com os ODS 1, 8, 10 e 17, bem como com os parágrafos 16, 35, 36 e 37 da Addis Ababa Action Agenda. Ver também 
PwC (2015): Make it your business: engaging with the Sustainable Development Goals; e WBCSD (2015): Delivering on the 
Sustainable Development Goals: the inclusive business approach.

4 Exemplos extraídos de Deloitte, BCtA, PNUD (2016, no prelo): Unchartered waters: blending value and values for social im-
pact through the SDGs.

5 O inquérito da IBG20 teve como alvo negócios inclusivos do mundo todo e obteve feedback de 54 empresas de vários taman-
hos e setores, em diversas localizações e seguindo diferentes tipos de abordagem (modelos de negócios inclusivos, atividades de 
negócios inclusivos e iniciativas de empreendedorismo social). Os resultados completos do inquérito serão disponibilizados no 
website www.g20inclusivebusiness.org

6 As informações completas sobre os estudos dos países, o inquérito às empresas e as análises dos instrumentos políticos, bem como 
materiais de formação e outros documentos serão disponibilizados ao longo de 2016 no website www.g20inclusivebusiness.org
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Os formuladores de políticas públicas têm mostrando 
cada vez mais interesse em aprender sobre políticas de 
apoio voltadas para negócios inclusivos. Para endossar 
o compartilhamento de conhecimento entre os mais di-
versos atores, a Plataforma G20 de Negócios Inclusivos 
desenvolveu uma série de ensaios que examinam breve-
mente as motivações, os mecanismos de coordenação 
institucional, as prioridades e os desafios que os países 
enfrentam no desenvolvimento de políticas públicas 
que incentivem o ecossistema de negócios inclusivos.1  

Brasil

O Brasil tem cerca 100 milhões de pessoas vivendo na 
base da pirâmide (BOP), o que confere ao ecossistema 
de negócios inclusivos extrema relevância no contexto 
nacional. Apesar disso, ainda existem desafios no que 
diz respeito a ampliação de oferta de capital, número de 
negócios inclusivos com alto potencial de crescimento, 
número de organizações intermediárias e ambiente fa-
vorável para a disseminação e incentivo do ecossistema 
de negócios inclusivos. 

Enquanto muitas instituições do setor público ao re-
dor do mundo têm atuado sobre o tema da inclusão 
através dos mercados durante anos, o Brasil ainda está 
começando a agregar esforços no âmbito da promoção 
de negócios inclusivos a partir do framework definido 
pelo G20.

Recomendações para os formuladores de políticas 
públicas 

1. Ambiente favorável: desenvolver e ajustar políticas 
públicas visando a promoção de um macro ambiente 
favorável para as Finanças Sociais. 

2. Capacidade: desenvolver a capacidade do setor pú-
blico para apoiar negócios inclusivos. Para os negócios, 
fornecer técnicas e gerenciamento condizentes com a 
população de menor renda. Empoderar e capacitar mu-
lheres de maneira que elas possam participar do ecos-
sistema de negócios inclusivos, especialmente em áreas 
tradicionalmente não é acessíveis à elas.

3. Financiamento: criar canais de financiamento aces-
síveis.

4. Informação: construir bases sólidas para conscien-
tização e disseminação da temática de negócios inclu-
sivos, priorizando locais com maior vulnerabilidade 
social e econômica. Aprender com as melhores práticas 
com especial atenção às particularidades locais.

5. Parcerias: estabelecer parcerias em múltiplos níveis, 
promovendo e formalizando um sistema de governança 
para públicos estratégicos. Incentivar a participação de 
um grande número de atores, considerando suas dife-
rentes perspectivas e capacidades de alcance.  

Agenda Global

Em 2013, foi constituída uma Força Tarefa de Finan-
ças Sociais (FTFS) formada pelos países do G7 e pela 
Austrália, a Social Impact Investing Task Force. Em se-
tembro de 2015, esse movimento foi sucedido por uma 
nova organização, o Global Social Impact Investment 
Steering Group (GSG) que aprovou a entrada do Brasil 
e outros países como membros. Essa organização tem 
como mandato ser uma referência global para melhores 
práticas e contribuir para o trabalho dos países mem-
bros no fortalecimento do campo de finanças sociais.

Ainda em 2013, um grupo de 20 organizações se reu-
niu para constituir um movimento em prol das Finan-
ças Sociais no Brasil. Inspirado pela trajetória de outros 
países, o grupo elegeu temas críticos para o campo e 
convidou especialistas de vários setores para compor a 
Força Tarefa de Finanças Sociais. Lançada em maio de 
2014, a Força Tarefa de Finanças Sociais (FTFS) atua, 
com o envolvimento desses profissionais, como catali-
sador e articulador para o campo. Seu propósito é mo-
bilizar atores chaves para a crença de que modelos de 
negócio podem resolver problemas sociais.

A FTFS no Brasil é composta por 20 organizações. 
Entre elas estão: o Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o Banco Nacional 
para o Desenvolvimento (BNDES), bancos de inves-
timento, organizações não-governamentais e atores do 

estudo de cases nacionais 
em negócios inclusivos
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setor privado. Em 2015, o grupo de trabalho lançou 
um documento contendo 15 recomendações definidas 
como prioritárias para o fortalecimento da agenda de 
Finanças Sociais até 2020. 2 

As quatro ala¬vancas identificadas pela FTFS como 
centrais para o fortalecimento da agenda de Finanças 
Sociais são:

 (1) a ampliação da oferta de capital;

 (2) o aumen¬to do número de Negócios de Impacto 
qualificados e com alto potencial de crescimento;

 (3) o fortalecimento das organizações intermediárias;

 (4) a promoção de um macro ambiente favorável 
para as Finanças Sociais.

Com base nesses esforços, uma nova força tarefa so-
bre negócios inclusivos que incluía o setor público foi 
constituída em abril de 2016 pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministé-
rio das Relações Exteriores (MRE). O grupo de traba-
lho formado é por 16 órgãos públicos, entidades públi-
co-privadas e entidades de direito privado.3

Princípios para Negócios de Impacto

1. Têm o propósito de gerar im-pacto social positivo 
explícito na sua missão.

2. Conhecem, mensuram e ava-liam seu impacto pe-
riodicamente.

3. Têm uma lógica econômica que permite gerar al-
gum tipo de receita própria.

4. Possuem uma governança que leva em considera-
ção os in¬teresses de investidores, clientes e comuni-
dade.

A Plataforma G20 de Negócios inclusivos busca:

• Promover a compreensão de como os negócios in-
clusivos podem contribuir para o desenvolvimento e 
para alcançar os objetivos de desenvolvimento susten-
tável (ODS);

• Identificar como os agentes públicos podem co-
laborar de forma eficaz e alinhar seus investimentos e 
atividades em apoio às prioridades de fomento a negó-
cios inclusivos no país e no âmbito do G20. Incluindo 
esforços para:

• Buscar soluções conjuntas para negócios inclusivos;

• Promover cooperação técnica em áreas especificas;

• Entender como desenvolver e implementar políticas 
públicas mais adequadas para negócios inclusivos;

• Promover o intercâmbio de experiências com outros 
países (G20 e cooperação Sul-Sul).

A força tarefa mapeou o conjunto de políticas públi-
cas e programas existentes no Brasil que promovem e 
apoiam o ecossistema de negócios inclusivos no país 
através de quatro pilares: informação, incentivos, pro-
moção e implementação.4 

Entendendo o Ecossistema 

Uma miríade de instituições governamentais desem-
penha papéis importantes buscando facilitar a inclusão 
no Brasil por meio de áreas específicas referentes aos seus 
respectivos mandatos. Estas instituições se dividem em 
duas categorias distintas e complementares: instituições 
formuladoras de políticas públicas – tais como ministé-
rios e órgãos públicos – e instituições implementadoras 
de programas – incluindo, o SEBRAE, o BNDES, o 
Serviço nacional de Aprendizagem Rural (SENAR5), a 
Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

Coordenação informal e parcerias: o Brasil não possui 
um mecanismo formal de coordenação interinstitucio-
nal para negócios inclusivos. O SEBRAE procura forta-
lecer a interação entre as instituições e as organizações 
intermediárias que desempenham importantes funções 
de conexão no setor de micro e pequenas empresas, 
além de facilitar e monitorar o fluxo de capital finan-
ceiro e intelectual.

Grande parte das instituições relatam que as ações 
voltadas para negócios inclusivos tipicamente envolvem 
diálogos entre uma instituição que formula o progra-
ma específico, a organização executora ou implemen-
tadora e uma agência que fornece as linhas de crédito 
necessárias. Por exemplo, para o Programa Terra Forte, 
a Fundação Banco do Brasil contratou um prestador 
externo de serviço para implementar seu programa de 
agronegócio voltado para áreas rurais. 

Regularmente as instituições brasileiras também desen-
volvem parcerias em nível setorial – por exemplo, o Comi-
tê Nacional de educação financeira (CONEF) foi formado 
para promover a educação financeira para o público jovem 
através de uma plataforma digital que incentiva a inclu-
são do setor privado. O CONEF é constituído pelo Ban-
co Central, órgãos reguladores e supervisores do sistema 
financeiro nacional, órgãos do Poder Executivo Federal e 
representantes da sociedade civil. 
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Estruturas baseadas no Estado: em certas áreas, as 
iniciativas relacionadas a negócios inclusivos são im-
plementadas através de estruturas de governo e coor-
denadas em nível local por meio de instituições como o 
Ministério da indústria, comércio e serviços6, a Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o SEBRAE. 
Como exemplo, podemos ressaltar a Diretoria de pro-
dução inclusiva do Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Agrário (MDSA), que coordena parcerias através 
de uma rede de secretarias de assistência social no nível 
estadual e municipal. 

Apoio governamental ao Ecossistema Brasileiro de 
Negócios Inclusivos 

Como já foi observado, existe uma grande diversidade 
de instituições com políticas de incentivo e implemen-
tação que visam o desenvolvimento de um ecossistema 
favorável a inclusão da população de menor renda nas 
cadeias de valor. Entre as instituições-chave do ecossis-
tema é importante mencionar:

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
(MDSA7): o MDSA busca oportunidades para a in-
clusão profissional dos usuários do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), facilitando contratações em 
pequenas e grandes empresas, assim como reforçando o 
potencial de empreendedores de baixa renda através de 
parceiros governamentais e não governamentais.8

Ministério da Fazenda: é um ator central na formula-
ção e implementação de políticas públicas relacionadas 
ao ambiente de negócios. O Ministério da Fazenda tem 
desenvolvido políticas fiscais para facilitar a inclusão 
produtiva e apoiar o ecossistema de negócios inclusivos.

Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MICS): 
o MICS desenvolveu o Brasil InovAtiva, um programa 
gratuito de aceleração de empresas em larga escala para 
negócios inovadores em qualquer setor e lugar do Bra-
sil, visando reduzir a descontinuidade de negócios.

Banco Central: o Banco Central promove o ecossiste-
ma de negócios inclusivos dentro do sistema financeiro, 
através da disseminação do conhecimento e forneci-
mento de serviços financeiros para pessoas de baixa ren-
da. O Banco Central também reconhece o papel crucial 
dos negócios inclusivos como um motor para a inclusão 
financeira e desenvolvimento socioeconômico.

O Sistema “S”: o sistema “S” é um grupo de 10 or-
ganizações e instituições de gestão privada, mas publi-
camente financiadas que fornecem formação técnica e 
profissional.  Os atores do sistema “S” estimulam o de-
senvolvimento de negócios inclusivos em públicos espe-

cíficos por meio da capacitação, assistência individual e 
consultorias coletivas. A atuação do SEBRAE, uma das 
instituições do sistema “S”, é descrita abaixo:

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empre-
sas (SEBRAE): ao reconhecer a relevância da agenda de 
negócios inclusivos para sua missão, o SEBRAE tem seu 
foco na promoção do desenvolvimento sustentável pelo 
viés do fortalecimento das micro e pequenas empresas. 
O SEBRAE incentiva o ecossistema de negócios inclu-
sivos por meio de eventos, apoio técnico, competições 
e parcerias como membro do Sistema “S” e da Força 
tarefa de Finanças Sociais.9

Caixa Econômica Federal (CAIXA): como a maior ins-
tituição financeira pública do país, a Caixa Econômica 
Federal implementa políticas públicas que permitem 
que setor privado desenvolva modelos de negócios para 
atender melhor aos mercados de baixa renda, em es-
pecial no mercado habitacional por meio do programa 
Minha Casa, Minha Vida. 

Fundação Banco do Brasil (FBB): fundada nos princí-
pios da economia solidária, a FBB acredita no potencial 
dos negócios inclusivos para capacitar indivíduos ao 
implementar, escalar e disseminar inovações no ecos-
sistema através de suas organizações parceiras. A FBB 
vê os negócios sociais como uma oportunidade a longo 
prazo para consolidar microempresas e alcançar os Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Outras Instituições que apoiam o desenvolvimento 
e disseminação de negócios inclusivos no Brasil:

Banco da Amazônia, Banco do Nordeste do Bra-
sil, Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinto), 
Ministério da Indústria, comércio e serviços, Progra-
ma Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado 
(PNMPO), Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP), Secretaria Nacional de Economia Solidária 
(SENAES), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR), Secretaria Especial de Políticas para as Mu-
lheres (SPM), Secretaria da Micro e Pequena Empresa. 

O documento original está disponível em: 
www.g20inclusivebusiness.org10

Agosto, 2016
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notas

1 Esse documento foi preparado pela International Finance Corporation (IFC), uma instituição multilateral  pertencente ao Banco 
Mundial e voltada para o desenvolvimento do setor privado.  

2 Para mais informações acesse: http://forcatarefafinancassociais.org.br/publicacoes/

3 Entre as instituições estão presentes: MRE, MDSA, MDIC, MTE, Secretaria Nacional de Articulação Social, Ministério da Fa-
zenda, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Ministério do Trabalho e Previdência Social, MPOG, Banco Central, BB, CAIXA, 
ENAP, SENAR, CNI e SEBRAE.

4 Tais informações estão publicamente disponíveis em: http://www.iniciativaincluir.org.br/artigo/170/G20-Brasil-NI#

5 O SENAR promove a educação profissional e assistência técnica no contexto rural, contribuindo para um cenário de crescente 
produção sustentável, competitividade e desenvolvimento social.

6 Antigo Ministério do Desenvolvimento, indústria e comércio (MDIC)

7 Antigo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) 

8 Política pública implementada anteriormente pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). O SUAS é um sistema 
que organiza a rede dos centros de serviços de assistência social.

9 Service of Rural Apprenticeship (SENAR) Outros atores sistema “S” incluem: SENAI; SENAT; SESCOOP; SENAC e SENAR.

10 A versão em Português foi traduzida por Maria Paula Marques.
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Caixa Econômica Federal (CAIXA)

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)

Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MICS)

Ministério das Relações Exteriores (MRE)
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Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF)

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT)

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP)

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO)

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP)

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES)

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM)

 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
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