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Resumo

O  presente  artigo  pretende  fazer  uma  análise  do  atual  alcance  dos  Objetivos  de
Desenvolvimento Sustentável da ONU por meio dos projetos de Empreendedorismo Social
desenvolvidos  pelos  times  Enactus  Brasil.  Para  a  coleta  dos  dados,  foi  elaborado  um
questionário semi-estruturado para aquisição de informações características dos times, e de
modo imprescindível o estágio de alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU. Os resultados  mostram que apesar  de pouco tempo,  a  práticas  dos  ODS estão  em
ascensão na rede Enactus, pois é possível ver que a maioria dos objetivos apresentados pela
ONU ainda estão em desenvolvimento, mas bem encaminhado para seu alcance.
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Abstract

This  article  intends  to  analyze  the  current  scope  of  the  UN  Sustainable  Development
Objectives through the Social Entrepreneurship projects developed by Enactus Brasil teams.
For the data collection, a semi-structured questionnaire was developed to acquire information
characteristic  of  the  teams,  and in  an  essential  way the  stage  of  achievement  of  the  UN
Sustainable  Development  Objectives.  The  results  show  that  despite  the  short  time,  ODS
practices  are on the rise in the Enactus network,  as it  is possible  to see that  most  of the
objectives presented by the UN are still under development, but well within reach.
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As  preocupações  com  a  sustentabilidade  vem  crescendo,  se   justificando  pelos

impactos ambientais causados pelo modo do desenvolvimento industrial. Trazendo reflexões

acerca  do  futuro,  que  se  apresenta  incerto,  abrindo  espaço  para  discussões  sobre  um

desenvolvimento sustentável, que anos mais tarde se tornaria na mais popular das definições,

utilizada por governos, empresas e outras organizações (Gladwin et al., 1995).

A  partir  de  então,  passa-se  a  combinar  aspectos  econômicos  e  sociais  com  os

ambientais, não só apenas para a preservação do meio ambiente, como também uma forma de

alcançar o desenvolvimento aproveitando os recursos naturais de forma racional (SOUSA,

2005). A partir disso, a Organização das Nações Unidas (ONU) formularam os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Em  razão  dos  esforços  teóricos  despendidos  no  tema,  despertasse  o  interesse  à

investigação desses ODS, na tentativa de apresentar o seu estudo de modo prático. Com isso,

o  presente  artigo  pretende  fazer  uma  análise  do  atual  alcance  dos  Objetivos  de

Desenvolvimento Sustentável da ONU por meio dos projetos da rede Enactus. Isso porque, os

estudos do empreendedorismo social vem sendo bastante comum nos últimos anos devido sua

forte ligação com desenvolvimento regional. (SCHMIDT & BOHNENBERGER, 2009). 

REFERENCIAL TEÓRICO

AGENDA 2030: OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  – ODS

As  recentes  mudanças  que  vem  acontecendo  no  ambiente  globalizado,  parecem

instigar  cada  vez  mais  transformações  na  sociedade  para  enfrentar  os  novos  desafios,  na

medida em que busca se desenvolver de modo sustentável. Nesse cenário, o ano de 2015 foi

palco de grandes discussões entre países e a população global na busca de alternativas que

pudessem trazer  melhorias  à  vida  das  pessoas  (ONU BRASIL,  2015).  Baseado  nos  oito

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) a Organização das Nações Unidas (ONU)

por meio várias iniciativas e conferências formularam agora os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS).

A agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS foi apresentada em

uma Assembleia Geral promovida pela ONU no ano de 2015.  Em suma, contempla um plano

de ações estratégicas em âmbito global por um período de 15 anos, com 17 Objetivos para o
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Desenvolvimento Sustentável e 169 metas complementares que atendem as dimensões social,

ambiental e econômica. (BRASIL, 2017). Abaixo, tem-se um quadro com os 17 Objetivos do

Desenvolvimento Sustentável apresentados pela ONU.

Quadro 1. Proposta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Objetivo Descrição

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável.

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos.

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos.

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todos.

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 
fomentar a inovação.

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável.

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a
perda de biodiversidade.

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o 
acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os
níveis

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável

Fonte: Tradução do documento final da agenda pós-2015.
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Se  comparado  aos  ODM,  os  novos  Objetivos  da  ONU  para  o  Desenvolvimento

Sustentável  parecem agora bem mais  completos.  Preocupados em fazer  uma agenda mais

abrangente sem referenciar somente os países centrais, as negociações do Pós-2015 foram

mais  inclusivas  e atentas  às possibilidades  de efeitos dos esforços simultâneos.  (MOURA

MÁXIMO, 2015).

INICIATIVA EMPREENDEDORA PARA ALCANCE DOS ODS

Desde o momento  que  os  a  nova agenda  da  ONU foi  lançada,  fóruns  e  redes  de

organizações  começaram  a  buscar  formas  de  implementar  os  Objetivos  através  de  seus

projetos e iniciativas atuantes. (BRASIL, 2017). Desde então, é possível perceber diversos

esforços para a busca do desenvolvimento sustentável.

A  ineficiência  de  instituições  governamentais  na  solução  dos  problemas  sociais,

muitas vezes se dá pela consequência dos fatores que restringem sua boa atuação, motivo esse

que  tem  fomentado  iniciativas  na  edificação  de  práticas  que  atendam  as  necessidades

demandadas  pelo mundo globalizado.  (PARENTE,  COSTA, SANTOS e CHAVES, 2011).

Com base nisso, apresentamos um recorte da Enactus, principal referência dessa pesquisa.

A Enactus  é  uma  organização  internacional  que  desenvolve  atividades  no  Brasil

focadas no empreendedorismo social. A organização trabalha sob o conceito de negócios para

a formulação de projetos por líderes estudantes universitários, professores e empresários para

fazerem  a  diferença  em  suas  comunidades  promovendo  o  desenvolvimento  sustentável

(ENACTUS, 2015). Os projetos são desenvolvidos em ciclos periódicos de dez meses, e todos

os anos são apresentados em um evento nacional, onde compete para representar seu país no

evento mundial, a Enactus Word Cup. 

METODOLOGIA

A metodologia utilizada tem caráter quanti-quali, do tipo descritivo, e buscou avaliar

os projetos de empreendedorismo social desenvolvidos pela rede Enactus Brasil. O universo

foi constituído de uma amostra de times reconhecidos formalmente pela rede. Trata-se de uma

amostragem não probabilística  por conveniência.  Para o contato com os times,  tivemos o

intermédio dos coordenadores de programas da Enactus Brasil, que acompanham atualmente

120 times ativos na rede.

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



Para a coleta dos dados, foi elaborado um questionário semi-estruturado o qual foi

enviado,  inicialmente,  por  e-mail.  Após  três  semanas  de  espera  e  em  virtude  da  baixa

frequência de respostas, optou-se por mais  uma semana enviar o link do questionário por

contatos pessoais de WhatsApp, uma vez facilitado pelo acesso ao grupo de líderes da Enactus

do Brasil.  

Dos  120 times  identificados,  ao  final  das  duas  tentativas  41  times  responderam a

pesquisa, o que significa uma taxa de resposta não tão elevada (34,16%), mas considerável

para conclusões preliminares e suficientes para o alcance dos objetivos propostos. A seção a

seguir estrutura o material recorrente que surgiu da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio do instrumento coletaram-se algumas informações características dos times

que se encontram organizadas na tabela abaixo: 

Tabela 1. Caracterização dos dados gerais dos times pesquisados.

Quantidade de projetos atualmente ativos.
Total Média
115 2,8

Número estimado de pessoas que estão sendo impactadas diretamente com os projetos.
Total Média
4.769 116,31

Projetos que já geraram algum tipo de registro formal (associação, cooperativa, microempreendedor
individual, declaração de aptidão ao Pronaf-DAP e etc.)

Sim 11
Não 30

Projetos que pretendem até o final das ações gerar algum tipo de registro formal (associação, cooperativa,
microempreendedor individual, declaração de aptidão ao Pronaf-DAP e etc.)

Sim 30
Não 11

Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados apontam uma boa quantidade de projetos ativos (N=115) pelos 41 times

participantes da pesquisa, um número bastante considerável tendo em vista a média de 2,8

projetos por time. Tais projetos somam um impacto de pessoas bastante elevado (N=4.769)

mesmo o  ciclo  da Enactus  ainda  não tendo finalizado.  Espera-se  que  esse  número  possa

crescer mais ainda até o final do ciclo após contabilizar todos os times da rede.

Quanto à geração de empreendimentos e registros formais, o número ainda é pouco

(N=11), porém, muitos times informam que seus projetos pretendem ainda até o final das

ações gerar registros de atividades formais (N=30). Fator bastante considerável ao próprio
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empodaremento tratado pela Enactus, pois a formalização dá autonomia aos beneficiados e

encaminha  a  efetividade  e  sustentabilidade  das  ações  após  os  membros  saírem  da

comunidade.

Gráfico 1. Alcance dos Objetivos da ONU por projetos Enactus.

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise do gráfico mostra que 7 objetivos ainda não foram alcançados por grande

quantidade de times (ODS 17, 15, 14, 13, 9, 7 e 6). Apesar de muitos objetivos já terem sido

alcançados (exceto ODS 7 e 06), a frequência de alcance por times ainda é pouca,  e em

nenhum momento supera os outros estados de análise (em desenvolvimento e não alcançado).

Contudo, destacamos que 9 objetivos ainda estão em desenvolvimento por muitos times (ODS

12, 11, 10, 8, 5, 4, 3, 2 E 1), o que torna-se algo positivo se considerado a não finalização do

ciclo Enactus.  Ou seja,  até o final das atividades,  é provável uma inversão dos dados, na
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medida em que, os objetivos que ainda estão em desenvolvimento em um futuro próximo

serão alcançados por muitos times.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em pouco tempo de seu lançamento a Agenda 2030 já se apresenta bem encaminhada

para o alcance dos objetivos, a tendência é que nos próximos anos possamos ter cada vez mais

resultados transformadores.  No tocante à prática, a Enactus nos leva a observar que existem

ações concretas que podem sinalizar uma construção ao tão referenciado desenvolvimento

sustentável, não só nesse trabalho, mas em diversos outros que buscam investigar mais sobre

o assunto. 

Apesar da limitação pelo retorno das respostas aos questionários, é possível perceber

que os times Enactus, apresentam resultados bastante tendenciosos ao alcance dos objetivos.

Sugerimos para uma efetiva inferência dos dados, uma pesquisa exploratória e de casos, onde

poderão ser analisados de forma mais minuciosa os resultados aqui apresentados.

Contudo, é possível perceber como o empreendedorismo social vem contribuindo para

o alcance dos objetivos apresentados pela ONU. Percebe-se uma possibilidade de crescimento

conjunto de todas as ações sejam políticas públicas, empreendimentos, projetos, pesquisas e

etc.  Ambos  já  começam  a  incorporar  os  objetivos/metas  em  suas  ações  de  modo  que

colaboram para a construção de um mundo melhor.
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