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Resumo 

O processo de escolha do projeto e da comunidade a ser desenvolvido pelos grupos Enactus é 

estratégico para o cumprimento do principal objetivo da organização que é o empoderamento 

de pessoas. Por isso, o presente trabalho visa apresentar o processo de pesquisa e 

desenvolvimento de projeto da Enactus UFAL. Para isso foi realizado um estudo exploratório 

com comunidades vulneráveis em Maceió/AL, definição dos critérios de escolha, definição 

dos projetos que poderiam ser escolhidos através de multivotação, comparação das 

perspectivas de resultados entre os projetos e definição do projeto através de matriz de 

impacto destes em relação aos critérios estratégicos do time. Constatou-se que o projeto Vivá, 

junto a uma cooperativa de reciclagem de resíduos na parte baixa de Maceió apresentou maior 

aderência entre os critérios adotados na fase de Brainstorming. 
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Introdução 

O século XXI foi identificado desde o seu início como “a era do empreendedorismo”. 

(DORNELAS, 2001)4. Este autor nos mostra que são os empreendedores que estão 

eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando 

os conceitos econômicos, criando novas relações de trabalho e gerando riqueza para a 

sociedade. 

Segundo Schumpeter (1934, apud BENEVIDES, 2002) A função do empreendedor é 

reformar ou revolucionar o modelo de produção, participando, assim, do processo de 

“destruição criativa” da ordem econômica vigente. Trata-se, portanto, do responsável pela 

inovação e pela capacidade da economia de se desenvolver.  
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Assim, empreendedorismo é um de fato um processo dinâmico e descontínuo de novas 

combinações de recursos. Kanter (2000) reforça o conceito ao declarar que criatividade 

consiste em reorganizar elementos já existentes com o objetivo de criar novas possibilidades. 

A evolução do empreendedorismo vem sendo analisada há muitos anos, mas no início 

da década de 90 que o Brasil vem se aprofundando no estudo do empreendedorismo. Os 

estudos se aprofundam muito em empreendedorismo corporativo, voltado para o bem das 

empresas privadas. Mas além do empreendedorismo corporativo temos estudos avançados em 

pesquisas para o entendimento de um conceito sobre o que vem a ser o empreendedorismo 

social. 

A School Social Entrepreneurship (SSE) do Reino Unido define o empreendedor 

social como "alguém que trabalha de uma maneira empresarial, mas para um público ou um 

benefício social, em lugar de ganhar dinheiro. Empreendedores sociais podem trabalhar em 

negócios éticos, órgãos governamentais, públicos, voluntários e comunitários. Já a Ashoka, 

nos Estados Unidos, diz que “os empreendedores sociais são indivíduos visionários que 

possuem capacidade empreendedora e criatividade para promover mudanças sociais de longo 

alcance em seus campos de atividade”. São inovadores sociais que deixarão sua marca na 

história”, segundo OLIVEIRA (2004). 

 

Metodologia 

Antes de definir a comunidade em que o time Enactus irá desenvolver o projeto, é 

muito importante identificar a demanda do grupo e da região em que este pode ser praticado, 

levando em consideração o local no qual está inserido, os mínimos recursos financeiros que 

devem ser levantados para viabilizar o desenvolvimento do projeto e os recursos humanos do 

time e as pessoas que irão empreender na realização deste. 

 A busca pela comunidade é iniciada a partir de uma ferramenta a qual é utilizada em 

trabalhos em grupos, o Brainstorming, que segundo Osborn (1993): “quando bem 

aproveitadas e no ambiente certo, causam motivação e estímulo para alcançar os objetivos. ”  

Esta tempestade de ideias deve ser realizada em grupo, numa mesa redonda, onde cada 

membro exponha suas ideias de possíveis comunidades a serem trabalhadas. Durante a 

metodologia é recomenda-se que se tenha: (a) compreensão da situação; (b) uma boa 

quantidade de ideias; (c) liberdade para todos completarem seus pensamentos; (d) 

objetividade na apresentação da ideia; (e) organização, categorização e avaliação somente 

após a finalização da dinâmica. Recomenda-se que se evite qualquer julgamento (verbal ou 

visual) e críticas para que se possa fluir a realização do Brainstorming. 
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Apresentadas as ideias, faz-se a organização destas, retirando as repetidas ou as 

similares, caso o grupo concorde com isto. Havendo ocorrência de muitos projetos a serem 

desenvolvidos, utiliza-se a técnica de multivotação para priorizar as mais importantes. É 

recomendável fazer a votação secreta para evitar influência na opinião alheia. Um terço das 

comunidades mais ranqueadas são escolhidas e recomenda-se dividir estas em grupos de 

trabalho para fazer a pesquisa e desenvolvimento destas comunidades, realizando um método 

de análise e solução de problemas (diagnóstico), visando a definição do problema e as causas 

mais importantes, indicando possíveis ações do time Enactus UFAL na comunidade, bem 

como a viabilidade do projeto no que se refere aos fatores econômicos, sociais e ambientais. 

A Figura 1 ilustra o delineamento da pesquisa. 

Define-se um prazo para a realização desta pesquisa e desenvolvimento e quando 

finalizada, apresenta-se os estudos para a equipe a qual irá definir em conjunto a comunidade 

a ser trabalhada pelo time. 

 

Figura 1 – Delineamento do processo de pesquisa. 

 
Fonte: autores. 

 

 

Resultados 

Utilizando a metodologia citada anteriormente, obteve-se como resultado a escolha de 

quatro comunidades: os catadores de lixo da cidade de Maceió, a orla do bairro da Ponta 
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Verde e Pajuçara, a comunidade do bairro do Pontal da Barra e a prospecção de alguma 

comunidade que realize compostagem em Maceió para utilizar os resíduos de restaurantes 

locais. 

Os catadores de lixo da cidade de Maceió podem ser divididos em: garis, cooperativas 

de reciclagem e catadores individuais.  Constatou-se que os catadores em geral têm uma 

situação desumana em que vivem e trabalham, causado pela desigualdade na cadeia produtiva 

do lixo, sendo estes injustamente associados pela sociedade ao problema do lixo. 

A orla do bairro da Ponta Verde e Pajuçara apresentaram as seguintes possíveis 

comunidades a serem trabalhadas: os artesãos da feirinha de artesanato, os ambulantes e os 

esportistas. A maioria das barracas da feirinha é composta por vendedores e não por artesãos, 

a minoria apresentava capacitada para gerir o negócio, pois eram capacitadas pela Prefeitura. 

Os ambulantes não têm um ponto fixo de venda e a Prefeitura não é a favor do trabalho que 

eles realizam, sendo uma comunidade com risco de atuação. Em relação aos esportistas não se 

identificou algum ponto em que se pudesse realizar empreendedorismo social. 

A comunidade do Pontal da Barra tem como principais atividades o trabalho das 

rendeiras que vendem produtos artesanais e os pescadores da região. Quanto às rendeiras, 

observou-se uma falta de apoio da Prefeitura para divulgar o trabalho local e das empresas de 

turismo que não incluem no passeio a passagem por esta região. Em relação aos pescadores, 

foi observado que a prática desta na comunidade local está inviável devido à poluição da 

lagoa Mundaú por parte das usinas e da sociedade. 

A partir da metodologia apresentada e com as pesquisas realizadas, houve a 

apresentação destas para o time Enactus utilizando critérios com notas de 1 a 5, sendo 1 baixo 

impacto e 5 alto impacto. Estes estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Desdobramento de qualidade dos impactos de cada projeto 

Critérios 
Catadores 

de lixo 
Orla 

Pontal da 

Barra 
Compostagem 

Viabilidade 5 2 3 2 

Capacitação 4 2 1 2 

Inclusão social 4 2 3 1 

Impacto ambiental 5 3 1 5 

Educação financeira 3 2 3 2 

Aumento de renda 4 3 3 3 

Potencial de Empoderamento 4 2 3 3 

Somatório 29 16 17 18 
Fonte: autores 
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Quanto aos critérios utilizados, adotou-se a viabilidade como a facilidade de execução 

do projeto em detrimento da necessidade da comunidade, da fácil aceitação deles pelo time; a 

capacitação sendo uma carência das pessoas que trabalham nestes locais para o 

desenvolvimento pessoal; a inclusão social como o desconhecimento da comunidade pela 

cidade de Maceió; o impacto ambiental como o reaproveitamento de resíduos para 

determinados fins; a educação financeira como a deficiência das pessoas neste sentido; o 

aumento de renda como um resultado expressivo desta em médio-longo prazo; e o potencial 

de empoderamento uma análise geral da comunidade. 

Como resultado da análise da Tabela 1, determinou-se que a comunidade a ser 

trabalhada seriam os catadores de lixo. Porém, como dito anteriormente esta pode abordar 

tanto os garis como os catadores individuais e os catadores das cooperativas. Pelo fato dos 

garis trabalharem para empresas privadas e terem condições de trabalho melhores comparadas 

às outras situações, descartou-se esta possibilidade de projeto com eles. Quanto aos catadores 

individuais o maior problema é a comunicação com estes, pois a localização do trabalho deles 

varia diariamente e não se consegue manter um contato efetivo com estas pessoas, sendo um 

grande problema para a ocorrência de um possível projeto. Devido a estes fatores, escolheu-se 

o projeto do time Enactus UFAL como sendo o trabalho com os catadores das cooperativas 

por possuírem os critérios citados anteriormente e proporcionarem uma viabilização do 

projeto continuamente. 

 

Considerações finais 

As definições de critérios bem definidos, bem como a metodologia a ser utilizada, 

auxiliam bastante na escolha do projeto a ser realizado pelo time Enactus. Sendo, então, de 

grande importância às prospecções realizadas nas comunidades levantadas inicialmente. Desta 

forma, para que se defina o projeto a ser iniciado, é essencial que a equipe envolvida analise 

sistematicamente as informações para atender a metodologia e os critérios utilizados para a 

definição de projeto a ser iniciado. 
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