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Resumo 

 

Esse artigo busca compreender o que é uma iniciativa inclusiva e as bases para a formalização 

de um empreendimento, para incentivar a organização de novos empreendedores. A ONG 

“Mudança Já” que capacita novos empreendedores é apresentada como exemplo. A 

metodologia deste estudo consiste inicialmente na contextualização e análise do referencial 

teórico. Apresenta-se a formalização dos empreendimentos sociais como recurso necessário 

para o desenvolvimento de negócio, a partir do empreendedor individual. No sentido de 

delimitar a análise realizou-se um breve estudo sobre a ONG “Mudança Já” localizada na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Assim, são apresentados os caminhos para 

formalizar um negócio na expectativa de incentivar novos empreendedores. 
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Introdução 

                                            
1 Centro de Estudos em Design e Tecnologia da Escola de Design – Universidade do Estado de Minas Gerais 
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A ocorrência do empreendedorismo social emerge no contexto de desafios sociais, 

econômicos e ambientais que as sociedades contemporâneas enfrentam. O crescimento e 

popularização desse fenômeno ocorrem pelo protagonismo de pessoas que encaram esses 

desafios gerando resultados econômicos em prol do bem-estar de todos.  

Tem-se fomentado iniciativas da sociedade civil em busca de práticas alternativas que 

respondam às necessidades sociais não atendidas pelo Estado e nem pelo mercado. Depara-se 

com a incapacidade e a desadequação das instituições governamentais em solucionar os 

problemas sociais, visíveis pelas restrições orçamentais (NICHOLLS, 2006). 

Empreendedores sociais são também fomentadores das tecnologias sociais. A 

Tecnologia Social constitui um elo estabelecido pelo conhecimento e suas aplicações, 

tornando-se uma ligação prática, real e concreta entre os problemas sociais e suas soluções. O 

termo é recente, e os estudos sobre essa produção não datam de meio século, fazendo que o 

conceito ainda esteja em construção, embora as ações de Gandhi na década de 1930 se 

caracterizassem como tecnologia social (MOURÃO; ENGLER, 2015). 

Esse trabalho busca compreender o que é uma iniciativa inclusiva e as bases para a 

formalização de um empreendimento, para incentivar a organização de novos 

empreendedores. Os passos iniciais para a formalização do empreendimento requer um 

conhecimento real do negócio, pois terá que informar e adequar de acordo com o potencial e 

as características do mesmo. 

A metodologia deste estudo consiste inicialmente na contextualização e análise do 

referencial teórico. Adota-se uma abordagem qualitativa, enfatizando a importância das 

informações que podem ser geradas a partir das fontes documentais (Gomes, 2007). Segundo 

Bravo (1991), são documentos todas as realizações executadas pelo ser humano que se 

mostram indicativos de sua ação, podendo revelar suas ideias, opiniões e estilo de vida. 

Apresenta-se a formalização dos empreendimentos sociais como recurso necessário 

para o desenvolvimento de negócio a partir do empreendedor individual. No sentido de 

delimitar a análise realiza-se uma breve apresentação sobre a ONG “Mudança Já” localizada 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte/ Minas Gerais, que se formalizou para formar 

novos empreendedores.  

 

Iniciativa inclusiva e empreendedora 

A palavra iniciativa está vinculada a uma ação, a ser o primeiro a coloca em prática 

uma ideia, e pode ser referente à qualidade de uma pessoa que está disposta a ousar ou a 
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empreender algo. O termo inclusivo se refere às questões sociais, de estar junto, dentro, 

incluso, pertencer ao conjunto, conforme dicionário português online. 

Nessa linha de entendimento, o site da “Iniciativa Incluir”, relata que os negócios 

inclusivos são capazes de desenvolver capacidades para que as pessoas de menor renda 

possam produzir bens e serviços que o mercado demanda; criar valor compartilhado e 

expandir conexões entre o desenvolvimento econômico e social e reconectar retorno 

financeiro com o benefício social.  

No presente trabalho define-se empreendimento social como aquele “que trabalha 

visando algum tipo de mudança social, e cujos objetivos são o bem público de maneira geral, 

sem restringir-se aos interesses individuais ou de determinado grupo da sociedade” (RAMAL, 

2001, p.2).  

 

Caminhos para a formalização dos empreendimentos 

O objetivo principal para formalizar um negócio empreendedor é a obtenção de 

vantagens que compensem os investimentos de oficialização. Outro fato importante refere-se 

ao envolvimento do empreendedor com a sociedade de fato, que passa a ter relação de 

integridade com o seu negócio pessoal. 

Para formalizar uma empresa são necessários os registros em órgãos federais, 

estaduais e municipais, como também pagamentos de vários tributos. No entanto, em São 

Paulo são estimados 657 mil novos empreendedores que desejam se regularizar. O SEBRAE-

SP informa que para 2020, a projeção é que serão 787 mil novos candidatos. 

Tamamar (2012) relata que através da formalização o empreendedor poderá realizar 

negócios com outras empresas e obter crédito bancário. A formalização possibilita ampliações 

da carteira de clientes, parcerias comerciais, acesso aos financiamentos e mercados. 

Por tradição, os empreendedores informais realizam a gestão do seu negócio de 

maneira improvisada e encaram o futuro contando com recursos acumulados ou com a sorte, 

conforme Chiavenato (2007). É possível que um pequeno investidor não necessite de 

expansão do seu negócio. Mas, como pessoa física, não tem garantias para planejar sua vida, 

caso ocorra algum problema de saúde.  

Do ponto de vista empresarial, o empreendedor individual deseja um panorama mais 

amplo para crescimento. Busca-se inclusive a economia criativa, reconhecida por dois 

aspectos básicos como estratégia de desenvolvimento - a primeira é a possibilidade de 

expansão do seu quadro de funcionários; e a segunda refere-se ao capital exigido para o inicio 
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da atividade. Transformar essas empresas em empreendimentos criativos exige uma estratégia 

de incentivo e financiamento públicos, conforme Reis (2008). 

O empreendedor precisa ter clareza sobre o que produz e qual é o mercado comprador 

potencial, até mesmo em uma pesquisa de mercado, conforme a dimensão do 

empreendimento. O Portal do Artesanato2 esclarece que erro muito comum dos novos 

empreendedores é querer fazer “um pouco de tudo”. O ideal é focar em produtos e serviços 

que demonstrem maior potencial de mercado e que o diferencie dos demais concorrentes. 

Existem figuras jurídicas apropriadas para cada empreendimento. Para os iniciantes, a opção 

mais aconselhada é formalizar como Empreendedor Individual, que dá direito a ter um CNPJ, 

a emitir nota fiscal e obter linhas especiais de financiamento, além dos benefícios 

previdenciários. 

Quanto à organização produtiva, o Portal do Artesanal expõe que é preciso definir 

responsabilidades, criar rotinas de atividades,  preparar o layout do local de trabalho, calcular 

o tempo de produção de cada produto e planejar a compra ou o manejo da matéria prima 

utilizada. E com relação ao produto, é importante saber que o produto ganha maior valor, 

quando agregado aos valores culturais e de território, por meio da aplicação de elementos 

iconográficos e pela utilização de matéria prima local.  

O empreendedor sabendo inicialmente qual é o seu ramo de atuação, terá 

conhecimento se realmente irá passar por todos estes passos. O local de atuação do 

empreendimento necessita de autorização da prefeitura. Depois disso, a formalização de 

pequenos negócios é feita pela Internet no site Portal do Empreendedor3.  

 

Empreendimento em inclusão: ONG “Mudança Já” 

Próximo ao ambiente de pesquisa, a equipe buscou conhecer e acompanhar as 

atividades da Organização Não Governamental “Mudança Já”. Essa instituição é um exemplo 

que se formalizou para continuar suas atuações que são voltadas para a área da educação. O 

método utilizado pela instituição busca encobrir os pontos fracos do sistema educacional 

público, no processo de escolarização dos assistidos, por meio de cursos preparatórios para 

concursos, vestibulares e pela capacitação profissional adaptada à realidade da região. Os 

participantes são convidados a se tornarem instrutores, que por sua vez já foram beneficiados, 

podendo contribuir com a capacitação e iniciativas de estudo para outras pessoas.  

                                            
2 www.portaldeartesanato.com.br 
3 www.portaldoempreendedor.gov.br 

 



 
 
 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Entre os cursos que fornecem capacitação para profissionalização, destaca-se o curso 

de Artesanato - Produção Artesanal de Bolsas e Carteiras, que atende aproximadamente 60 

participantes por semestre. A metodologia inclui além da formação, a participação em 

encontros com profissionais bem-sucedidos e eventos para divulgação dos novos 

profissionais. Na figura 1, um dia de aula do curso, muito procurado por jovens e senhoras e 

um dos modelos de bolsa produzida.  

 

 

 

A possibilidade de desenvolver seu próprio empreendimento motiva as participantes a 

criarem novos modelos que possam ser competitivos no mercado. É importante destacar que 

materiais recicláveis como caixas Treta park são utilizadas na estrutura das bolsas. Contudo, 

os participantes dos cursos adquirem conhecimentos básicos sobre o mercado de trabalho. 

Alguns dos entrevistados relataram o desejo de montar seu próprio negócio. Nesse sentido, é 

preciso que habilidades de gerenciamento sejam também ofertadas, para que os novos 

empreendedores possam estruturar seus negócios de acordo com as possibilidades. 

 

Considerações Finais 

O objetivo desse artigo buscou compreender o que é uma iniciativa inclusiva e as 

bases para a formalização de um empreendimento. A iniciativa inclusiva se constitui no 

desejo e destreza de uma pessoa ousar e empreender algo. Dessa forma, os empreendedores 

sociais utilizam da iniciativa inclusiva em suas metas empreendedoras.  

Existe um grande movimento para contribuir com a formalização dos empreendedores 

no Brasil. Os caminhos para a formalização passam pelo conhecimento do empreendedor 

individual da extensão do seu negócio. Profissionais criativos buscam além dos 

procedimentos para expansão, quais as vantagens em formalizar seu empreendimento.  

Fonte: Equipe da Pesquisa, 2016. 

Figura 1 - Curso de produção artesanal de bolsas da ONG Mudança Já. 
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Na internet há cartilhas com orientações aos empreendedores individuais que 

informam  principalmente, a importância da formalização do investimento. Inclusive, informa 

como acessar os demais sites de orientação, como o site da Receita Federal e de órgãos 

governamentais. As possibilidades de crédito pessoal e de atender a clientes maiores são 

atrativos também para a formalização do negócio. 

Do empreendedorismo social ONG “Mudança Já” relata-se a diversidade para a 

formação de novos empreendedores. Destaca-se a participação dos ex-alunos na formação 

profissional de novos profissionais em diversos setores e na possibilidade de novos negócios. 

Considera-se que a formalização é o caminho para o desenvolvimento do trabalhador 

individual e dos novos empreendimentos.  
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