
CONVOCATÓRIA PARA PROPOSTAS DE PESQUISA
Caracterização e desafios da Liderança
Feminina nas Empresas B da América Latina

APOYAN:

A Academia B, com o apoio do International Development Research Centre 
(IDRC) do Canadá, convida acadêmicos e profissionais para apresentar 
propostas de pesquisa sobre a caracterização da liderança feminina nas 
Empresas B da América Latina.

A proposta selecionada receberá o valor máximo correspondente a 
US$ 10.000.

Esta convocatória se enquadra no projeto “Understanding the Systemic Impacts of B Corps on Social and 
Economic Opportunities for Women and Youth in Latin America” (disponível no www. academiab.org), financiado 
pelo IDRC e desenvolvido pela Academia B/Sistema B. O projeto entre o IDRC e o Sistema B pretende entender os 
impactos individuais das Empresas B para a inclusão de mulheres e jovens, o potencial do coletivo destes 
inovadores de mercado para motivar empresas tradicionais a atuar para a inclusão e explorar caminhos de geração 
de parcerias para acelerar a adoção e o aumento destas inovações de mercado que tentar solucionar problemas 
sociais. O conhecimento gerado será transformado em ação pelo Sistema B e será amplamente divulgado pela 
mídia, ferramentas de alto alcance e eventos que promovam novas estratégias de negócios.

Academia B é uma iniciativa do Sistema B para 
acompanhar o avanço do Sistema B e do movimento por 
uma nova economia por meio de pesquisas, formação e 
encontros. É um convite a professores, estudantes, 
pesquisadores, agentes de políticas públicas, 
empresários, cidadãos, empreendedores sociais e todos 
aqueles que trabalham para construir uma nova 
economia (www.academiab.org).

Sistema B é um acelerador de ecossistemas abertos de 
inovação. Ele oferece oportunidades de colaboração 
transformadora, reunindo empresários, investidores, 
líderes de opinião, cidadãos, acadêmicos e agentes de 
políticas públicas em ações coletivas e as ferramentas 
para construir uma nova economia com um novo tipo de 
negócio: as Empresas B. O Sistema B é uma organização 
latino-americana criada em 2012, presente em 11 países 
da região (www.sistemab.org) e cuja visão é construir 
uma economia onde o sucesso se meça pelo bem-estar 
das pessoas, das sociedades e da natureza.

Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (International Development Research Centre 
-IDRC) de Canadá: Como parte dos esforços do Canadá 
em assuntos exteriores e em desenvolvimento, o IDRC 
investe em conhecimento, inovação e soluções para 
melhorar as condições de vida das pessoas no mundo 
em desenvolvimento. Reunindo os parceiros certos para 
oportunidades de impacto, o IDRC ajuda a formar os 
líderes de hoje e de amanhã e a fomentar a mudança para 
aqueles que mais precisam.

International Development Research Centre

Centre de recherches pour le développement international

International Development Research Centre

Centre de recherches pour le développement international



3. Datas e prazos.

5 de setembro:
Prazo para consultas
 
26 de setembro: 
Prazo para apresentar propostas
 
10 de outubro: 
Prazo para informar aos candidatos a proposta 
selecionada
 
28-29 de novembro: 
Possível apresentação do estudo no 
Encontro Acadêmico São Paulo 2017, Brasil
 
28 de fevereiro de 2018: 
Prazo para apresentar o relatório de evolução
 
14 de março de 2018: 
Prazo para notificar observações e/ou comentários ao 
candidato
 
21 de maio de 2018: 
Prazo para entrega final dos produtos do estudo 
estipulados no item 4

Contato

1. Objetivo.

Esta convocatória para pesquisa tem como objetivo 
caracterizar a liderança feminina nas Empresas B, 
comparando os resultados com os das empresas 
tradicionais e com os das empresas lideradas por 
homens. O que a pesquisa pretende é destacar as 
características da liderança feminina nas Empresas B 
e as particularidades das empresárias que decidiram 
redefinir o propósito de seu negócio para gerar 
impactos socioambientais positivos, suas 
motivações e as condições necessárias para sua 
inclusão para aumentar a participação das mulheres 
na comunidade de Empresas B. Pretende-se avaliar 
os possíveis “retornos” e os ganhos nas empresas de 
liderança feminina. Além disso, esta pesquisa 
destaca os obstáculos ou restrições que as 
empresárias com propósito enfrentam com relação 
aos empresários homens, distinguindo os obstáculos 
específicos por serem empresárias com propósito 
dos obstáculos mais estruturais e gerais que as 
empresárias mulheres enfrentam. 

Com base na caracterização obtida nas pesquisas, 
pretendemos propor uma metodologia para comparar 
as condições de diversidade e a inclusão de gênero nas 
Empresas B em várias regiões do mundo. Essas 
variáveis incluirão os resultados das Avaliações de 
Impacto B, o que nos permitirá determinar as áreas 
potenciais onde a gestão feminina se destaca.

Produtos esperados:

- Um estudo sobre a liderança feminina e as restrições 
para as mulheres empresárias nas Empresas B; e
- Uma metodologia reproduzível para estudar e 
comparar a liderança feminina nas Empresas B.

2. Contexto.

Hay mucho trabajo por hacer si queremos tener 
un cambio significativo a largo plazo en los 
negocios de impacto dirigidos por  mujeres. 
Necesitamos entender mejor sus estilos de 
liderazgo, y tener una mejor comprensión de los 
obstáculos que enfrentan en el empoderamiento 
y el desarrollo, que debemos abordar para facilitar 
su participación en la comunidad B. ¿Cómo es el 
liderazgo femenino? ¿Qué beneficios reportan las 
empresas con este liderazgo? ¿Cómo son 
percibidas las empresarias de negocios de 
impacto percibidas por sus pares?

veronica@sistemab.org



* Sugerimos que os pesquisadores examinem os 
seguintes recursos de pesquisa disponíveis no 
http://academiab.org/investigacion/:

Guia de alcance das informações sobre as 
Empresas B.
Gravação Webinar “A Avaliação de Impacto B como 
ferramenta para pesquisa”
Apresentação webinar.
Navegador de padrões do B-Analytics.

Os responsáveis pela proposta escolhida 
participarão de uma reunião com a equipe da 
Academia B para revisão da Avaliação de Impacto B 
e dos dados disponíveis. Esta reunião determinará 
se será preciso ajustar a metodologia para incluir 
estas informações..

4. Procedimento.
As propostas de pesquisa junto com o Curriculum Vitae do 
candidato devem ser enviadas para Verónica Díaz 
(veronica@sistemab.org). A proposta deve ter uma extensão 
máxima de 10 páginas (documento Word, fonte 12, 
espaçamento simples, tamanho carta).
 
A proposta deve conter:
 
·        Abstract do estudo;

·        Título e descrição da motivação principal do projeto;

·        Perguntas que se pretende responder;

·        Relevância do tema: razões pelas quais é relevante 
responder a estas perguntas;

·        Impacto potencial do conhecimento gerado;  

·        Revisão literária e contribuições esperadas: espera-se uma 
revisão atualizada da literatura relacionada e uma clara 
identificação da(s) contribuição(ões) do projeto;

·        Metodologia: Mostrar quais serão os modelos utilizados e 
qual será o conjunto de passos a seguir para responder as 
perguntas formuladas. Espera-se uma descrição de como os 
dados serão obtidos*.

.      Resultados esperados e produtos

.      Plano de trabalho

.      Os candidatos também deverão enviar seu CV e histórico 
acadêmico e profissional.

5. Critérios de avaliação.
As propostas de pesquisa serão avaliadas em 
termos da clareza das perguntas e objetivos, da 
metodologia e de sua potencial relevância política. 
Em termos mais específicos, serão aplicados os 
seguintes critérios:

·        Originalidade da proposta;

·        Clareza das perguntas e solidez dos objetivos 
da pesquisa;

·        Uso de uma metodologia de pesquisa 
apropriada e sólida (terão prioridade aquelas que 
considerarem a Avaliação de Impacto B);

·        Plano de trabalho realista e completo;

·        Contribuição ao conhecimento e relevância para 
a geração de estratégias, ferramentas e soluções de 
políticas;

·        Experiência geral e currículo do candidato.

6. Comitê Avaliador.

Para a avaliação das propostas, haverá um comitê 
avaliador que inclui:

·        A diretora da Academia B;

·        Ao menos um representante do Conselho de 
Assessoria da Academia B: com doutorado, 
experiência acadêmica e produção de literatura que 
se refira às Empresas B;

·        Um representante do International Development 
Research Centre (IDRC).
 
O Sistema B se reserva o direito de incluir outro 
avaliador, caso considere pertinente.
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7. Fundos disponíveis.
O projeto de pesquisa selecionado receberá um montante de US$ 10.000. O 
autor do projeto poderá fazer usar livremente o valor concedido, sem prejuízo 
ao fato de que a Academia B se reserva o direito de pedir a devolução dos US$ 
10.000 inicialmente concedidos se o autor não apresentar os resultados da 
pesquisa conforme os termos descritos nos parágrafos a seguir:
 
Primeira etapa: As propostas selecionadas receberão uma primeira parcela, 
correspondente a 40% do valor total, depois que a respectiva decisão for 
notificada ao candidato.  Após a entrega da proposta de pesquisa, o autor 
selecionado será convidado a apresentar seu trabalho em uma sessão especial 
da Academia B em local e data a serem definidos.
 
O candidato deverá apresentar um rascunho do estudo de caracterização da 
liderança feminina e uma abordagem da metodologia com base nas propostas 
previamente apresentadas no máximo até o dia 28 de fevereiro de 2018, para 
uma revisão preliminar. O Comitê Avaliador da Academia B determinará se os 
avanços no estudo estão cumprindo as normas acadêmicas exigidas ou se, ao 
contrário, precisam de modificações e/ou acréscimos para que sejam 
aceitáveis. 

Segunda etapa: No máximo até o dia 21 de maio, o pesquisador deverá fazer 
a entrega final do estudo de caracterização da liderança feminina, uma 
metodologia reproduzível para estudar e comparar a liderança feminina nas 
Empresas B e sugestões para o desenvolvimento de estratégias e ferramentas 
de comunicação para promover a participação das mulheres nas Empresas B, 
incluindo as modificações sugeridas pelo Comitê na etapa anterior, se tiver sido 
o caso.
 
Ele ou os autores receberão a segunda parcela, correspondente a 60% do 
valor total, mediante a apresentação de uma carta da revista correspondente 
que comprove a recepção do trabalho para sua possível publicação. As 
revistas aceitáveis devem ser indexadas, de preferência de acesso aberto.
 
As possibilidades de publicação serão discutidas com a Academia B.

8. Participação

A convocatória para pesquisa inclui 
a participação em eventos 
acadêmicos e oficinas de 
elaboração de trabalhos 
acadêmicos. Os gastos de viagem 
serão cobertos pelo Sistema B.

9. Disclaimer.

Declara-se expressamente que a 
respectiva candidatura implica a 
aceitação deste regulamento e de 
qualquer outra decisão da 
Academia B a respeito. Os 
resultados desta convocatória 
serão de caráter público e serão 
divulgados pelas redes de contato 
do Sistema B. Declara-se 
expressamente que a Academia B 
fará os pagamentos das fases 1 e 
2, conforme o caso, assim que a 
unidade responsável pela 
concessão dos fundos realizar os 
respectivos procedimentos 
administrativos.


