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Resumo 

O presente artigo demonstra a importância do empreendedorismo e dos negócios sociais para o 

desenvolvimento econômico e social de atores locais desprovidos de oportunidades 

empreendedoras, promovidos através da dinâmica existente na extensão universitária. O 

Escritório de Projetos (EPEC) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), localizado no 

Sul da Bahia, atua como um agente modificador que enxerga as potencialidades do local. 

Utilizando os princípios da extensão universitária e da pesquisa-ação desenvolve ações 

empreendedoras com o foco em dois pilares: possibilitar o processo de formação acadêmica 

dos discentes participantes através da relação teoria e prática e o fortalecimento do espírito 

empreendedor das comunidades participantes. Diante desse contexto, o presente artigo 

apresenta, de forma dissertativa, breve relato das ações que o EPEC realiza com comunidades 

através da extensão universitária, buscando fomentar o empreendedorismo e disseminar os 

negócios sociais em comunidades da região Sul da Bahia, com valorização das vocações 

regionais e empoderamento de jovens e mulheres. 

Palavras-chave: empreendedorismo social; negócio social; extensão universitária; pesquisa-

ação.  

 Introdução 

O modo como o sistema econômico modificou-se ao longo dos anos acarretou diversos 

problemas sociais e ambientais de grande gravidade, como a crescente desigualdade social e a 

degradação dos recursos naturais. Essas temáticas têm ganhado espaços em debates e ações de 

entidades públicas, privadas e até mesmo a própria sociedade tem atuado para a mudança deste 

quadro (ROSOLEN; TISCOSKI; COMINI, 2014). 
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Na busca por soluções que potencializem a melhoria da qualidade de vida, destaca-se o 

empreendedorismo como o processo de criar algo diferente e com valor, tendo o empreendedor 

como o principal fator promotor do desenvolvimento econômico e social de um país (HISRICH; 

PETERS; SHEPHERD, 2009). O empreendedorismo social se insere como um potencial agente 

de inovação em âmbitos que não possuem retorno dos serviços públicos ou do mercado privado 

lucrativo, como na batalha contra a pobreza, desemprego e exclusão social. Este dá-se através 

de parcerias entre organizações de diversas esferas, principalmente do terceiro setor, como 

fundações, associações e cooperativas (QUINTÃO, 2004). 

Nesse contexto, o presente trabalho visa demonstrar o Escritório de projetos (EPEC) da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), localizados no município de Ilhéus, Sul da 

Bahia, como um núcleo que desenvolve a extensão universitária sustentada no 

empreendedorismo e negócios sociais com objetivo de fomentar o empreendedorismo e a 

disseminação dos negócios sociais em comunidades da região Sul da Bahia, com a valorização 

das vocações regionais e o empoderamento de jovens e mulheres. Para a obtenção dos 

resultados apresentados foram utilizadas as pesquisas bibliográficas sobre o estado da arte das 

discussões sobre empreendedorismo, negócios sociais e pesquisas documentais com base nos 

relatórios de atividades do EPEC no período de 2010 a 2016. 

Empreendedorismo social e negócios sociais 

O empreendedorismo é visto como uma peça essencial no desenvolvimento econômico, 

onde os empreendedores são considerados os agentes de mudança social e econômica que 

podem enxergar motivações em outros aspectos além da obtenção de lucro e na formação de 

novos bens e serviços para a comunidade (BOSZCZOWSKI; TEIXEIRA, 2012). Sua vertente 

não significa responsabilidade social empresarial, por supor que esta tem as ações objetivadas 

na missão da empresa e não nas necessidades da comunidade; não é uma profissão; não é uma 

organização social que cria receita; não é exercido por um empresário que investe na área social 

como forma de caridade e filantropia (OLIVEIRA, 2004).  

O empreendedorismo abrange três conceitos essenciais: a geração de valor, a inovação 

e a habilidade de desenvolver e usufruir das oportunidades (QUINTÃO, 2004). O 

empreendedorismo social trata-se de uma ação inovadora com foco na esfera social, cujo 

processo é iniciado a partir de uma situação adversa do local e na elaboração de uma 

possibilidade de contornar esse problema (OLIVEIRA, 2004). O autor ainda pontua cinco 
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características do empreendedorismo: ser inovadora; ser viável; ser autossustentável; envolver 

diversos indivíduos e segmentos da sociedade; promover impacto social e possibilitar que os 

resultados sejam avaliados. 

O termo negócios sociais teve origem a partir do professor de economia Muhammad 

Yunus, vencedor do prêmio Nobel da paz em 2006 (PETRINI; SCHERER; BACK, 2016). Os 

negócios sociais são empresas que tem função singular de sanar um problema social e promover 

benefícios a outros sem esperar qualquer ganho financeiro (YUNUS, 2010). O autor expõe 

ainda que esses negócios possuem a responsabilidade de ser autossuficiente ao gerar renda e o 

excesso de sua receita terá que ser reaplicada no negócio social. 

De acordo com Yunus (2008), no sistema atual podem ser identificados dois tipos de 

negócios sociais. No primeiro a finalidade da empresa é promover benfeitorias sociais com 

intenção de potencializar os ganhos para seus proprietários, em busca do equilíbrio das receitas 

e despesas, para que o lucro possa ser reinvestido e alavancar o negócio. Já no segundo age de 

maneira diferente, no qual a maximização da rentabilidade está direcionada para os desprovidos 

de posses, com o objetivo de diminuir ou até mesmo eliminar a conjuntura de pauperismo. 

Diante dos relatos, pode-se afirmar que os negócios sociais promovem a inclusão de 

minorias de baixa rentabilidade no mercado formal visando melhorar as condições de vida dessa 

população e/ou biodiversidade, ao pensar a longo prazo, não apenas momentâneo (COMINI, 

2016). É nesse contexto que o EPEC se insere com o foco de potencializar o espírito 

empreendedor de comunidades com reduzido nível de oportunidades, buscando fortalecer os 

negócios sociais locais com a valorização das vocações regionais. 

O escritório de projetos como agente de mudança social e econômica 

As universidades tinham o objetivo de promover aos indivíduos a possibilidade de 

ingressar no mercado de trabalho com mais preparo por meio, apenas, teórico. No entanto, esse 

cenário modificou-se ao oferecer aos estudantes a oportunidade de desenvolver e aplicar seus 

conhecimentos antes mesmo de concluir seus estudos. A extensão universitária é um grande 

exemplo das mudanças ocorridas neste âmbito acadêmico, correspondendo a um processo 

educativo e científico, com um conhecimento diferenciado que transforma a sociedade e a 

universidade, relacionando experiências acadêmicas e populares, utilizando a teoria e a pondo 
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em prática (SERRANO, 2010). Como via de mão dupla, a extensão propicia o relacionamento 

entre a universidade e a sociedade, articulando o ensino e a pesquisa (RENEX, 1999).  

A extensão possui três características principais (ROCHA, 2006): polissêmica por 

possuir mais de um sentido; controversa pois pode ser colocada em discussão e debate; e, 

estruturante, pois a partir do saber social, a universidade e a sociedade se relacionam. Além 

disso, o Plano Nacional de Extensão indica quatro orientações a cerca da extensão universitária 

(CORRÊA, 2007), que são: interação dialogal; irredutibilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão; impacto e transformação; interdisciplinaridade entre os modelos e conceitos. 

Através da extensão universitária, o EPEC realiza suas atividades com uma equipe de 

alunos, tanto bolsistas quanto voluntários, professores e colaboradores. Nessa interação, 

primeiro os discentes passam por um processo de capacitações a fim de entenderem as 

dinâmicas das comunidades e também de como deverão proceder (Figura 1). 

Figura 1 – Discentes do EPEC sendo capacitados para aturem na elaboração e execução de 

projetos socioeconômicos  

 
Fonte: Acervo do EPEC. 
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A metodologia de atuação do EPEC baseia-se na pesquisa-ação, forma de abordagem 

que parte do princípio de que os desafios socioeconômicos e ambientais demandam novos 

métodos de investigação capazes de compreender a complexidade socioambiental 

(THIOLLENT; SILVA, 2007), possibilitando o entendimento das reais características das 

comunidades analisadas (MUTIMUKURU-MARAVANYIKA et al., 2016). Segue um ciclo 

onde ocorre oscilação sistemática entre agir na prática e investigar a respeito dela (Figura 2). 

“Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança (...), aprendendo mais, no 

correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação” (TRIPP, 2005, 

p. 446).  

Figura 2 - Demonstração dos ciclos básicos da pesquisa-ação utilizadas pelo EPEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tripp (2005). 

A pesquisa-ação surgiu como uma nova proposta metodológica dentro de um contexto 

caracterizado por várias preocupações teóricas e práticas que incidem na busca de novas formas 

de intervenção e investigação (BALDISSERA, 2001), correspondendo a um instrumento para 

compreender a prática, avaliá-la e questioná-la, exigindo, assim, formas de ação e tomada de 

decisões (ABDALLA, 2005), com foco de provocar mudança social (ABRAHAM; 

PURKAYASTHA, 2012). Suas características são situacionais, uma vez que busca diagnosticar 

um problema específico numa situação específica, com vistas a alcançar algum resultado 

prático (NICHTER, 1984; NOVAES; GIL, 2009).  
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Centrados nos pressupostos da pesquisa-ação, os discentes orientados por docentes, 

realizam (Figura 3): (i) diagnósticos participativos para entendimento da realidade de cada 

comunidade a ser atendida; (ii) sistematizam os resultados e discutem novamente com as 

comunidades; (iii) elaboram projetos visando a captação de recursos; (iv) quando os projetos 

são aprovados, executam as atividades; (v) fazem investigações sobre as atividades realizadas 

(dificuldades e sucessos); (vi) apresentam em eventos técnicos e científicos com o foco de 

disseminação das ações realizadas. 

Figura 3 – Diagnósticos realizados pela equipe do EPEC em comunidades locais (a e b), 

estrutura de corte e costura (c) e centro de beneficiamento do pescado (d) montados 

com recursos captados mediante projetos elaborados    

  

  

Fonte: Acervo do EPEC. 

De forma específica, o EPEC através de recursos oriundos dos projetos elaborados tem 

promovido a criação de unidades de corte e costura, centros de beneficiamentos dos pescados, 

cozinhas multiuso para que os agricultores familiares possam preparar diversos alimentos e 

consequentemente agregar valor aos produtos, embarcações e fábrica de gelo para os 

pescadores, planos de negócios com o intuito de fortalecer as dinâmicas produtivas, construção 

(a) (b) 

(d) (c) 
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de moradias para pescadores e ações de apoio a empreendimentos econômicos e solidários. 

Essas atividades são acompanhadas de capacitações visando fortalecer o espirito empreendedor 

dos participantes, nas quais os discentes tem um campo prático para exercitar as teorias 

adquiridas (Figura 4).   

Figura 4 – Discentes em ações de capacitação de pescadoras (a), avaliação das características 

ambientais para elaboração de projetos de turismo de base comunitária (b) e 

acompanhamento do projeto de construção de casas para pescadores (d) visando 

substituir as moradias anteriores (c) 

  

  
Fonte: Acervo do EPEC. 

O projeto de casas populares culminou na construção de 70 imóveis (Figura 5d) visando 

substituir as moradias de madeira (Figura 5c). Com a participação de diversos atores, o EPEC 

foi o protagonista que possibilitou a união da iniciativa privada, setor público e interesse dos 

pescadores na execução do projeto. Demonstrando que o empreendedorismo social possibilita 

a interação de diversos agentes em prol de um bem comum. 

Como reconhecimento dos trabalhos realizados, o EPEC foi contemplado com os 

seguintes prêmios: Prêmio Santander Universidade Solidária 2014 e o III Prêmio Serviço 

(d) 

(a) (b) 

(c) 
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Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal (Figura 5), ambos resultantes 

de pesquisa e extensão do EPEC.  

Figura 5 – Recebimento do Prêmio Santander Universidade Solidária em outubro de 2014 em 

São Paulo (a) e o Prêmio do Serviço Florestal Brasileiro em Brasília, março de 2016 

(b) 

 
Fonte: Acervo do EPEC. 
 

 

  

Considerações finais 

Os resultados do EPEC permitem afirmar que o fomento ao empreendedorismo e aos 

negócios sociais constituem-se de estratégias cruciais na emancipação de atores que não 

dispõem de oportunidades de mobilidade. Ao buscar inserir a dinâmica empreendedora, o EPEC 

gera retornos para as comunidades através da geração de renda e da elevação da autoestima. 

Outra vertente relevante entre os resultados obtidos na atuação do EPEC, é a melhoria da 

formação dos discentes, já que proporciona através da participação em projetos e contato direto 

com empreendimentos e comunidades locais, a relação das teorias à realidade da dinâmica local 

das comunidades.  

A formação dos docentes participantes também é aperfeiçoada com a atuação direta 

junto às demandas regionais. É possível observar maior utilização de casos regionais nas 

disciplinas que lecionam nos cursos de graduação e pós graduação, assim como aumento de 

publicações científicas e projetos de pesquisa que englobam as problemáticas e discussões 

teóricas e empíricas referentes ao contexto das comunidades alvo e do entorno onde o EPEC 

atua. 

(a) (b) 
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A atuação com comunidades tem como destaque a extensão universitária como meio de 

levar os conhecimentos acumulados nos centros de ensinos para os atores locais. Esses centros 

tem capilaridades na captação de recursos e na capacidade de propor melhorias 

socioeconômicas. Assim, o foco no fomento ao empreendedorismo e negócios sociais no 

contexto das comunidades participantes, tende a proporcionar conhecimento para a maior 

autonomia das pessoas, principalmente dos jovens e mulheres. Busca-se não limitar a prática 

da extensão universitária como atividade assistencialista, mas sim como atividade 

impulsionadora de mudanças, principalmente com relação a melhoria da renda, qualidade de 

vida das populações.  
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