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Ao entrar no time Enactus UFABC, sabemos da importância do conceito de 

empreendedorismo social, que tem como principal foco resolver problemas sociais em 

diferentes tipos de comunidade através de projetos sociais. Segundo Melo Neto e Froes¹, 

especialistas na área, podemos sintetizar o conceito de empreendedorismo social da seguinte 

forma: 

 “Quando falamos de empreendedorismo social, estamos buscando um novo paradigma. O 

objetivo não é mais o negócio do negócio [...] trata-se, sim, do negócio do social, que tem na 

sociedade civil o seu principal foco de atuação e na parceria envolvendo comunidade, governo 

e setor privado, a sua estratégia.” 

 

Como prospectar uma comunidade para receber um projeto Enactus? 

Apesar de haver milhares de comunidades que enfrentam problemas sociais, escolher 

apenas uma para um projeto, depende de um refinado processo de escolha. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu metas para um 

desenvolvimento sustentável no futuro², e tais metas, são consideradas para a ajuda na 

prospecção da comunidade ideal para um projeto. É interessante saber quais os tipos de 

impacto envolvidos na ação empreendedora e que são avaliados anualmente. 

 Durante a prospecção, alguns indicadores podem ser levados em conta na definição de 

uma nova comunidade. O histórico do time Enactus UFABC nos traz exemplos considerando 

metas que são semelhantes às da ONU: 

- Desenvolver educação básica de qualidade para todos; 

- Igualdade entre os sexos e valorização da mulher; 

- Reduzir a mortalidade infantil; 

- Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.  

 

Encontrando a comunidade ideal. 

Existem três maneiras principais de se encontrar uma comunidade na qual o time 
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Enactus UFABC possa causar impacto através de um projeto. 

Uma das maneiras é detectar por meio de membros do time em geral, comunidades 

conhecidas, as quais precisam de ajuda, e onde os membros da mesma possam atuar. A partir 

disto, é necessário que haja um contato inicial com uma pessoa da comunidade e formar um 

vínculo com ela. Este primeiro laço com a pessoa é de suma importância e deve ser feito 

cuidadosamente. A pessoa é essencial para a prospecção de uma nova frente de atuação do 

time, pois ela será o contato direto com o resto da comunidade prospectada. 

A segunda forma de se prospectar uma comunidade pode ser feita através de 

indicadores sociais numa determinada região. Como está a região do ABC Paulista quando 

tratamos de violência doméstica, por exemplo? Existem dados estatísticos fornecidos pelas 

próprias secretarias municipais/estaduais e pelo censo demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) que mostram o panorama social de uma comunidade e podem 

explicitar as necessidades e seus maiores problemas. Com base nesses dados, o time tem o 

poder de analisar a situação e fazer algo a respeito. Mas, como dito anteriormente, é 

necessário fazer um primeiro contato com a comunidade de maneira empática, para uma 

melhor compreensão das realidades ali encontrada. 

A terceira forma é baseada nas duas primeiras, considerando uma busca geográfica 

sem um estudo prévio: nesse caso, encaixam-se exemplos como procurar uma comunidade 

que é conhecida pelas fragilidades que apresenta e onde o time possa ter uma atuação efetiva. 

Por exemplo, a procura de casas de repouso onde é possível uma ação com pessoas na terceira 

idade, ou a busca por centros de tratamento de saúde mental. 

 

Feita a prospecção de novas comunidades, deve ser feita uma avaliação geral sobre as 

potencialidades e entraves das mesmas. Deve-se que avaliar os recursos que serão necessários 

para o projeto, como possíveis investimentos financeiros, patrocínios e parcerias. A 

disponibilidade do time para a atuação presente na comunidade e acompanhamento (em horas 

por semana) também deve ser levado em conta, além disso, deve ser feito um mapeamento 

das comunidades, para saber o quão longe ou perto elas estão do centro de atuação do time 

Enactus envolvido. Também deve ser comparada a necessidade das comunidades, ao ver qual 

comunidade se beneficiaria mais com o projeto social. 

É nesse momento que a definição de comunidades vai se afunilando até chegar à 

comunidade ideal. Algumas terão que ser descartadas por questão de distância, recursos ou até 

mesmo a insuficiência de membros para participar delas levando em conta uma possível carga 

horária muito grande que demande muito tempo de todos os envolvidos. Esse último caso, 
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porém, é muito extremo, e dificilmente virá a ocorrer. 

 

Considerações finais 

Neste documento, procuramos abordar as configurações, características e desafios ao 

se prospectar uma comunidade, prospecção esta que demanda um trabalho minucioso para o 

time, pois devem ser levados em conta todos os aspectos que envolvem as comunidades. É de 

grande importância, realizar um planejamento estratégico para a comunidade e projeto para 

que não haja problemas na execução do mesmo. 

Sendo detectada por meio de pessoas conhecidas, ou por uma pesquisa geral, os 

membros do time deve buscar um contato direto com o líder da comunidade e manter um 

vínculo. Um projeto pode ser bem sucedido quando há um vínculo e confiança da comunidade 

e o time. 

Após o contato, e com o planejamento feito, o projeto está pronto para impactar a vida 

de pessoas que até então, não tinham a oportunidade de serem empoderadas para 

desenvolverem-se dentro de sua comunidade. 
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