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Resumo 

 

A realidade ainda vivenciada por milhares de mulheres em relação à desigualdade de gênero, e 

ainda, atrelado a problemáticas de vulnerabilidade social resultou na criação do projeto 

Costuraê desenvolvido pelo Time ENACTUS UFPA. Em parceria com o Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS do Bairro do Guamá, localizado no Município de Belém do Pará, 

o projeto a partir da ação emprendedora hoje, visa beneficiar uma comunidade de 45 mulheres, 

que receberão suporte e capacitação necessária para desenvolver um trabalho com técnicas de 

corte e costura para comercialização de produtos artesanais. O projeto ainda pretende dar 

subsidio completo às beneficiadas, promovendo, por exemplo, oficinas de alfabetização e 

conhecimentos ligados ao empreendedorismo, eventos de embelezamento acompanhamento de 

saúde física e mental dentre outros itens colaborativos para estabilidade tanto emocional, 

psicológica e, sobretudo financeira destas mulheres. Além disso, objetiva-se desenvolver a 

consciência ambiental neste grupo, cujo trabalho também incluirá a reutilização de retalhos na 

confecção dos produtos. 
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Introdução 

A indústria têxtil é grande produtora de resíduos, estima-se que só o Brasil produza 

cerca de 170 mil toneladas de retalhos por ano, sendo 80% desde material tendo como destino 
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final os lixões do país (SEBRAE 2014). Este desperdício é uma problemática que merece 

atenção, pois poderia estar gerando renda e promovendo oportunidades de negócios 

sustentáveis envolvendo valores socioeconômicos e ambientais, além de difundir a prevenção 

aos seus respectivos impactos na natureza. 

Entretanto, pouco a pouco este cenário está se modificando como, por exemplo, com a 

criação de iniciativas como o projeto Costuraê, que como medida solutiva destina estes resíduos 

gerados para o reaproveitamento de uma linha de produção que envolve técnicas de corte e 

costura, produzindo peças como quiet books7, bolsas, acessórios, dentre várias outras 

possibilidades que contribuem para a geração de renda da comunidade. 

Por isto, a participação no projeto significa também a qualificação profissional e preparo 

para um setor que possui números significativos com grandes oportunidades de emprego, 

permitindo também por parte destas mulheres, maiores chances de adentrar no mercado de 

trabalho. 

Ademais, o projeto também visa beneficia-las em outros aspectos tais como oficinas de 

alfabetização e conhecimentos ligados ao empreendedorismo, eventos de embelezamento 

acompanhamento de saúde física e mental dentre outros itens colaborativos para estabilidade 

tanto emocional e psicológica desta comunidade que é caracterizada como de baixa renda, baixa 

escolaridade e alta vulnerabilidade devido grande parte destas terem sido vítimas de violência 

doméstica.  

Surgimento do Projeto 

Em, 2015, a então líder, Lirian Said, foi contatada por representantes da fundação 

PROPAZ8, existente dentro da DEAM9, com a proposta de ser desenvolvido outro projeto para 

um grupo de mulheres vítimas de violência doméstica que vinha sendo acompanhado por eles. 

Assim, por meio de um brainstorm, foram apresentadas ideias que pudessem suprir a 

necessidade em questão para a fundação e para as mulheres. Entre as propostas levadas, estas 

puderam decidir a que mais as interessava. Assim nasceu o projeto Costuraê. Com a intenção 

de integrar a comunidade, utilizando-se do empreendedorismo social, respeitando, sobretudo o 

tripé social-econômico-ambiental 

                                            
7Livro com atividades para desenvolver a coordenação motora estimular os sentidos das crianças 
8 Programa de promoção da Paz – Governo do Estado do Pará 
9Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher 
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Relação Com Parceria Pública: PROPAZ 

Sobre a relação de parceria com o PROPAZ ─ programa criado pelo Governo do Estado 

em 2004 ─ a partir das reuniões realizadas com a equipe, debatia-se sobre as funções e deveres 

que cada uma das partes teriam dentro do projeto. Da parte da instituição pública, ficou 

estabelecido que seria realizado a liberação das mulheres que estavam recebendo 

acompanhamento pelo programa, para que pudessem participar efetivamente do projeto 

costuraê, isto é, a parceria se limitaría na aproximação com a comunidade com a qual se 

pretende trabalhar, bem como visa o auxílio inicial da mesma para o desenlace das atividades 

em um primeiro momento. 

É importante ressaltar a existência de políticas públicas que possam contribuir com o 

projeto, como a própria relação com a fundação PROPAZ, já mencionada. Contudo, após 

recomendação de diversos representantes de instituições distintas, o time chegou à conclusão 

de que ter relação de dependência, explicitada no grupo sob tutela de mesma, com quaisquer 

auxílios governamentais é um fator de risco para o andamento das atividades do projeto, tendo 

em vista a periodicidade de seus regimentos. 

Assim, os membros do projeto foram resilientes e permaneceram em um contínuo 

contato com os demais parceiros, a fim de manter os interesses e objetivos alinhados com as 

necessidades das futuras integrantes beneficiadas, acarretando em mais benefícios para o 

público-alvo e a comunidade que posteriormente seria contemplada com o projeto.  

A partir dessa movimentação, em reunião com a FUNPAPA10 os representantes do 

Projeto Costuraê apresentaram a proposta do Projeto, o qual foi bem recebido pela instituição 

e posteriormente, citou-se a possibilidade de local provisório para a execução do mesmo. Este 

local refere-se ao prédio do CRAS11 localizado no bairro do Guamá. 

Na oportunidade também, a entidade explicou sobre a situação da comunidade atendida 

por ela, citando: “Baixa escolaridade, poucas trabalham ou já trabalharam, procuram 

desenvolver habilidades para garantir subsistência. Muitas possuem deficiencia na leitura e 

escrita”. Conversou-se sobre a possibilidade de haver cursos de alfabetização e outros voltados 

                                            
10 Fundação Papa João XXII 
11Centro de Referência de Assistência Social 
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para o mercado de trabalho, para que ocorra um maior empoderamento das mulheres e assim 

possibilitar a criação de mais vagas no projeto Costuraê.  

Definiu-se o perfil das mulheres que participariam do projeto, onde primeiramente 

classificava-se apenas como mulheres vítimas de violência doméstica, porém após estudos, 

reuniões e conversas com profissionais atuantes nas áreas do Direito e Serviço Social, 

considerou-se a expansão do nicho para mulheres que estão em vulnerabilidade 

socioeconômica, o que englobaria a situação de violência e trabalharia, em paralelo a 

ressocialização das mesmas.  

Esta alteração de perfil se deu por dois principais motivos: O primeiro seria por conta 

da importância de um grupo heterogêneo cada uma com suas particularidades a fim de 

promoção de espírito de irmandade; e o segundo motivo seria por conta da preocupação em 

evitar o reforço de um estigma de inferioridade nas mesmas. 

 

Comercialização e Vendas 

 

Na imagem 01 (ANEXO), verifica-se a estimativa da margem de lucro bruto por cada 

unidade de produto fabricada. Foram selecionados 4 produtos e realizado a pesquisa de mercado 

dos valores unitários dos insumos necessários para fabricação e desses produtos, a maior 

margem pertence ao quiet book com 81%.  

 

Imagem 01- Margem de Lucro das vendas dos itens 

 

Fonte: Autores, 2017 

 

Contudo, pretende-se adotar estratégias de vendas e também de produção, como a 

fabricação de itens com caráter temático de acordo com o período vivenciado como em datas 
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festivas, itens com características regionais destinados ao turismo, além da pretensão de fechar 

parceria com empresas que façam comprar em grandes quantidades. 

O gráfico 01  (ANEXO) demonstra uma perspectiva de faturamento a partir das vendas 

por cada mulher. Nele, podemos identificar o crescimento do faturamento estimado. No Mês 1 

onde as mulheres ainda estarão em fase de aprendizado, a venda das peças está estimada no 

total de 25% dos R$830 de uma produção total. Nos meses seguintes, fez-se uma previsão 

positiva de crescimento econômico de acordo com o desenvolvimento da produção, assim como 

o de suas habilidades nos campos de venda e parcerias, por meio das técnicas já citadas. 

 

Cenário Atual 

 

O projeto encontra-se na sua principal fase: a de iminente execução junto a comunidade 

definida das mulheres do CRAS Guamá. Até o presente momento de submissão deste trabalho, 

o número de mulheres cadastradas para participar no projeto é de 32 em caráter de 

vulnerabilidade sócio econômica; dentro deste grupo há algumas que de alguma forma sofreram 

agressões – verbal, física ou psicológica –  domésticas dos seus parceiros.  

Durante este período de preparação do projeto, diversas foram as conquistas, tais como: 

uma definição clara de nossos valores, objetivos e propósito; a autorização do órgão público 

FUNPAPA para que as ações sejam realizadas junto ao CRAS Guamá; parcerias com empresas, 

microempreendedores e artesãs do setor  têxtil da cidade, com doações de  retalhos de tecidos 

para o projeto. 

Paralelamente, está sendo realizada uma busca contínua por parcerias com empresas 

privadas que possam fornecer insumos (tecidos, tesouras, linhas, máquinas de costura, etc.) 

necessários para produzir os primeiros artigos de artesanato que serão confeccionados e 

comercializados pelas mulheres atendidas pelo projeto. Para que isto seja possível, também 

firmou-se parcerias com o curso de moda da Universidade da Amazônia e com costureiras que 

possam ministrar cursos de corte e costura para o público alvo. 

O projeto hoje já possui parceria fechada com a empresa Bechara Mattar Comércio de 

Tecidos LTDa.Tecidolândia para a arrecadação de retalhos de tecidos, contribuindo 

principalmente para o pilar ambiental do projeto, tendo em vista que o time sempre busca 

produzir o menor impacto ambiental possível em todos seus projetos. 
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A empresa Pará Informática, a mais recente parceira do projeto, se interessou pelo 

mesmo e se propôs a colaborar com o fornecimento de materiais para auxiliar nas aulas e 

capacitações das mulheres como cadernos, canetas, lápis e borrachas. 

Uma das mais importantes conquistas foi o apoio por meio de patrocínios, como o 

escritório de advocacia Freire, Farias & Viana e Pará Informática, que assim como nós acredita 

na causa do projeto, para que finalmente possa ser executado. Outra forma de arrecadar recursos 

foi através de submissão a editais de grande renome como o VGIF12 ao qual o Costuraê 

encontra-se na fase final, aguardando o resultado até o presente momento de submissão deste 

trabalho. 

Além disso, tendo em vista as necessidades do nosso público alvo, estão sendo 

articuladas parcerias com as Faculdades de Letras, Economia e Matemática, todos da UFPA, a 

fim de realizar oficinas de português e matemática e contribuir para o empoderamento e 

desenvolvimento intelectual das mulheres por nós atendidas. 

É imperativo que seja desenvolvido nos membros do projeto a capacidade de ouvir a 

comunidade, a fim de compreende-la. Para tanto, o Time conta com a parceria da Clínica de 

Psicologia da Universidade Federal do Pará, para cuidados com a saúde mental das mulheres, 

disponibilizando profissionais com o conhecimento necessário para tal tarefa. 

 

Considerações finais 

 

Diante o exposto, o projeto Costuraê encontra-se bem estruturado para que possa entrar 

em ação junto com nossos parceiros e comunidade e de acordo com seu planejamento iniciar o 

primeiro módulo de sua execução. Neste primeiro momento de contato com as mulheres estão 

programadas capacitações de diversas áreas como: alfabetização, moda, corte e costura e 

fortalecimento pessoal.  

Com o desenvolvimento deste projeto, além de trabalhar os pilares social, econômico e 

ambiental, pretende-se culminar com a criação de uma associação, na qual as mulheres por nós 

atendidas realizariam suas atividades por conta própria e teriam condições de criar a sua própria 

linha de produtos feitos a partir de tecido e retalhos, colocando-os à disposição do mercado 

consumidor. 

                                            
12Virginia Gildersleeve International Fund 
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A implementação do projeto costuraê se caracteriza como uma medida estratégica a 

partir da identificação da necessidade observada espera-se que com este haja primeiramente o 

benefício e posterior conscientização de população para a desigualdade de gênero, incentivando 

sempre o surgimento de mais iniciativas como esta. 

 

Referências 

 

ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Cartilha Indústria Têxtil e 

de Confecção Brasileira. Brasília. 2013. Disponível em: 

<http://www.abit.org.br/conteudo/links/publicacoes/cartilha_rtcc.pdf>. Acessado em: 08 de 

abril de 2017. 

 

SEBRAE Nacional – Retalhos de Tecidos: no lugar do desperdício, negócios sustentáveis. 

Brasil. 2014. Disponível em: <http://www.sebraemercados.com.br/retalhos-de-tecidos-no-

lugar-do-desperdicio-negocios-sustentaveis>. Acessado em: 08 de abril de 2017. 

 

ENACTUS. Quem somos. Enactus Brasil, 2016. Disponível em: 

<http://www.enactus.org.br/about-us/> . Acesso em: 10 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

ANEXOS 

Imagem 01- Margem de Lucro das Vendas de cada Item. 

 

Fonte: Autores, 2017 

 

Gráfico 01- Estimativa de Crescimento das Vendas. 

 

Fonte: Autores, 2017. 


