
TECENDO CONQUISTAS: A PRÁTICA DO EMPREENDEDORISMO SOCIAL NA
COMUNIDADE DE ARTESANATO DE CARQUEIJO-CE

Neycikele Sotero Araújo
Andrezza Santos Mourão

Resumo

No Brasil sabe-se que nos últimos dez anos o contexto social e econômico tem favorecido o
desenvolvimento  de  conceitos  ligados  ao  empreendedorismo  social,  tendo  como  base  o
conhecimento em gestão e princípios de administração. O estudo propõe observar a prática do
o empreendedorismo social numa comunidade do interior do Ceará, em seu contexto à luz da
administração, afim de contribuir para uma gestão sustentável de comunidades socialmente
empreendedoras, que permitam a inclusão social junto a cultura local. A pesquisa foi realizada
na comunidade de artesanato do Carqueijo localizada no município de Mucambo - CE, por
meio de uma pesquisa de campo,  tendo como achado uma realidade que ainda se mostra
carente de recursos e capital social. 

Palavras-chave: artesanato; empreendedorismo social; geração de renda; inclusão social.

Abstract

In Brazil, it is known that in the last ten years the social and economic context has favored the
development of concepts related to social entrepreneurship, based on management knowledge
and  management  principles.  The  study  proposes  to  observe  the  practice  of  social
entrepreneurship in a community in the interior of Ceará, in its context in the light of the
administration,  in  order  to  contribute  to  the  sustainable  management  of  socially
entrepreneurial communities that allow social inclusion with the local culture. The research
was  carried  out  in  the  Carqueijo  handicraft  community  located  in  the  municipality  of
Mucambo - CE, through a field survey, finding a reality that still shows lack of resources and
social capital.

Palavras-chave: crafts; social entrepreneurship; income generation; social inclusion.
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INTRODUÇÃO

O Brasil  se  mostra  um país  multicultural,  com dimensões  continentais,  onde cada

região  se  caracteriza  por  culturas,  recursos  e  mercados,  por  vezes,  divergentes  e  com

demandas próprias na forma de se empreender, conduzir organizações e ambientes de trocas,

um Brasil "multiempreendedor". 

Nesse contexto, pode-se observar que essa dimensão pode provoca problemas sociais e

econômicos mesmo que se empreenda socialmente, frente aos desafios de desigualdade social,

necessitando que as comunidades  empreendedoras  locais  se  reinventem em sua gestão de

negócio. Sabe-se que no Ceará ainda há regiões onde a população se mostra carente no acesso

aos direitos básicos (educação, saúde, alimentação, habitação, trabalho etc.),  refletindo em

mercado locais com baixo poder produtivo e aquisitivo.

Deste modo, pode-se observar, vez por outra, líderes comunitários empreendedores,

em  meio  a  oportunidades  de  mercado,  que  surgem  com  propostas  inovadoras  pelo

crescimento  e  desenvolvimento  de  seu  lócus,  no  que  pode-se  entender  como

empreendedorismo social. 

OBJETIVOS

Este  estudo  tem  como  objetivo  geral  observar  as  transformações  ocorridas  na

comunidade de artesanato de Carqueijo a partir da prática do empreendedorismo social. Como

objetivos  específicos  pretende-se conhecer  o perfil  empreendedor  do local  e  descrever  as

mudanças ocorridas no local através da prática do empreendedorismo social. 

METODOLOGIA

A presente pesquisa é caráter descritivo para entender a prática em empreendedorismo

social  desenvolvida  na  comunidade  de  Carqueijo,  e  abordagem qualitativa,  pois  os  fatos

foram observados e analisados dentro do contexto local,  através do contato direto com os

artesãos e moradores. 
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Os procedimentos técnicos utilizados neste estudo foram a pesquisa bibliográfica e a

pesquisa de campo. O trabalho de campo foi desenvolvido por meio da realização de visitas a

comunidade  dos  artesãos,  com  o  objetivo  de  conhecer  o  cotidiano  local  e  a  prática  do

empreendedorismo  social  desenvolvida.  As  entrevistas  foram aplicadas  durante  o  mês  de

fevereiro e abril  de 2018. Ao todo foram entrevistados 6 artesãos,  entre adultos e jovens.

Quanto  ao roteiro  utilizado,  optou-se por  um roteiro semiestruturado,  esse tipo de roteiro

combina perguntas abertas e fechadas, onde o entrevistado tem a possibilidade de discorrer

sobre o tema proposto e o pesquisador segue as questões previamente definidas. (BONI e

QUARESMA, 2005) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura do empreendedor aparece pela primeira vez no século VXIII na obra “Ensaio

sobre a natureza do comércio em geral”, escrita pelo banqueiro Richard Cantillon. Nessa obra,

Cantillon descreveu que o empreendedor era aquele que possui a “predisposição para assumir

riscos  em condições  de incerteza,  associada  à  capacidade  de  inovar  à  procura  de lucro”.

(BAGGIO, 2014, p.48) 

A pesquisa bibliográfica aponta que o empreendedorismo no Brasil intensificou-se na

década  de  90.  De acordo com Dornelas  (2008 apud OLIVEIRA,  2004,  p.3)  essa  prática

apareceu “em uma época em que não havia estabilização econômica,  e  grandes empresas

precisaram fazer redução de custos, optando pelo corte de trabalhadores, o que gerou uma

grande taxa de desemprego”. 

O termo empreendedorismo social aparece no cenário mundial nos anos 1990, atuando

no  campo  do  terceiro  setor,  utilizando  o  conhecimento  gerencial  advindo  da  prática

empreendedora  para  solucionar  problemas  sociais  e  promover  a  sustentabilidade  nas

comunidades.  Conforme Oliveira  (2003, p. 201) “empreendedorismo social  traz do campo

empresarial ferramentas de grande potencial para a elevação da qualidade da gestão destas

organizações”. Assim, a prática do empreendedorismo social é coletiva, pois procura produzir

bens  e  serviços  para  a  comunidade,  tem o foco na  busca  de soluções  para  os  problemas

sociais, sua medida de desempenho é o impacto social e visa resgatar pessoas da situação de

risco social e promovê-las. (OLIVEIRA, 2003). 
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Segundo  Dess  (1998  apud  OLIVEIRA,  2004,  p.3)  os  elementos  básicos  que

caracterizam o empreendedor social são: 

1) São agentes de mudança no setor social: atacam as causas dos problemas ao invés
de  tratar  simplesmente  dos  sintomas;  buscam  criar  mudanças  e  melhorias
sustentáveis; 
2) Adotam uma missão de gerar e manter valor social: o impacto social é a medida
principal, procuram retornos sociais de longo prazo em seus investimentos;
3)  Identificam  e  buscam  novas  oportunidades:  empreendedores  enxergam
oportunidades  onde  outros  veem problemas,  os  empreendedores  sociais  não  são
guiados  simplesmente  pela  percepção  de  uma  necessidade  social  ou  pela  sua
compaixão,  ao  invés  disso  têm  uma  visão  de  como  alcançar  melhorias  e  são
persistentes, determinados para fazer a visão funcionar;
4) Engajam num processo de inovação, adaptação e aprendizado contínuo: procuram
caminhos inovadores para garantir que os seus empreendimentos tenham acesso aos
recursos pelo tempo que estiver gerando valor social. 
5)  Agem  arrojadamente  sem  se  limitar  pelos  recursos  disponíveis:  usam
eficientemente os escassos recursos e conseguem atrair contribuições de terceiros
por meio de parcerias e colaborações. 

 

“O nós vem antes do eu”: empreendedorismo social na Comunidade de artesanato de

Carqueijo-CE

O distrito  do  Carqueijo  está  localizado  na  zona rural  do  município  de  Mucambo,

Noroeste  do  Estado  do Ceará,  aproximadamente  281,9  km da  capital  Fortaleza,  situando

macrorregião de Sobral e Ibiapaba. No ano de 2010, segundo dados do IBGE, a população

total passou a 14,1 mil habitantes, sendo 64% residentes na zona urbana e 36% habitantes na

zona rural. Segundo os moradores locais o distrito de Carqueijo tem em torno de 150 famílias.

O nome do lugar vem de uma planta chamada carqueja, que antigamente era encontrada em

abundância na região. A principal atividade econômica de Carqueijo é o artesanato, a maioria

dos  moradores  trabalham  com a  tecelagem,  prática  herdada  dos  primeiros  moradores  do

povoado. 

O  artesão  Isaias  Martins  de  Sousa  de  60  anos,  nascido  na  comunidade,  em  seu

depoimento conta que aprendeu a arte de tecer fios com sua avó e sua mãe. 

"A cultura do Carquejo, antigamente, ela pesava mais na agricultura, só que o ponto
forte sempre foi, no passado, a agricultura e o artesanato que era a rede de três pano.
[...] eu via a minha mãe, ainda consegui ver a minha vó trabalhando com a rede, ela
fiando,  descaroçava  o  algodão  e  daquele  algodão  ela  transformava  na  rede.  [...]
Então o que aconteceu, em 1989 eu chegando do Sul para cá, eu vi a pobreza muito
grande cantando aqui, a rede três pano já tinha acabado, porque o industrial já tinha
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tomado todo o espaço. Então, comecei aqui com um grupo de senhoras [...] juntei
aqui umas 14 mulheres e começamos a transformar da rede no tapete"1

Segundo o artesão Isaias, a rede de três panos foi o principal produto confeccionado

durante muito tempo pelos artesãos da comunidade. Ao visitar o lugar, pode-se observar que

em quase todas as casas se encontra, seja no alpendre ou na cozinha, os teares artesanais,

principal  ferramenta  de  trabalho dos  artesãos.  As  marcas  dessa  tradição  deram início,  de

forma empírica,  ao empreendedorismo social  na comunidade.  Após análise das entrevistas

aplicadas  com  alguns  artesãos,  percebe-se  que  o  artesão  Isaias  representou  a  figura  do

empreendedor social, aquele que percebe a oportunidade de crescimento e investi. Segundo

Bose (2012, p.51) “a figura do empreendedor social emerge, como liderança capaz de reunir

recursos individuais, privados e coletivos para viabilizar o desenvolvimento e a implantação

de soluções aos problemas sociais crônicos”. 

A situação  problema  identificada  na  comunidade  foi  a  falta  de  trabalho  e  pouca

geração de renda, haja visto que as atividades que geravam renda local era a agricultura e o

artesanato,  que na época tinha pouca saída. A alternativa percebida pelo artesão Isaias foi

investir na vocação artesanal que a comunidade tinha, reunindo as mulheres que possuíam o

saber do tecer e implantando um novo produto, o tapete. Depois, foi criada a associação dos

Pequenos Produtores Rurais e Artesãos como a primeira estratégia empreendedora para incluir

a produção dos artesãos no mercado local e fomentar a geração de trabalho e renda.

De acordo com artesão  Gilmar  Martins  de Sousa  de 37  anos,  o  grupo de  artesão

começou a se fortalecer  depois da criação da associação,  que depois de sua formalização

conseguiu reunir 40 artesãos. 

Em  1994  formou-se  o  grupo,  em  1997  foi  registrado  [...]  Aí  no  mesmo  ano
conseguiram um recurso do governo do Estado, na época do projeto São José, pra
construção  de  um  galpão  com  todos  os  maquinários,  aí  começou  os  outros
apoiadores como o Sebrae e a Ceart apoiando o grupo, a associação. 2

 

O  projeto  São  José3 fazia  parte  de  um  programa  de  combate  à  pobreza  rural

implantado pelo governo do Estado do Ceará na década de 1990. A partir da captação de

1 Entrevista  concedida  por  SOUSA,  Isaias  Martins  de.  Entrevista  I [Fev. 2018].  Entrevistador:  Neycikele
Sotero. Carqueijo, 2018.
2 Entrevista concedida por SOUSA, Gilmar Martins de.  Entrevista II [mar. 2018]. Entrevistador:  Neycikele
Sotero. Carqueijo, 2018. 
3 O  projeto  foi  criado  em  1995  na  primeira  gestão  do  governo  do  Tasso  Jereissati.  Disponível  em:
<http://conteudo.ceara.gov.br/content/aplicacao/sdlr/desenv_local/gerados/des_local_projetosaojose.asp> Acesso
em 05 fev. 2018.
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recursos do projeto, a associação construiu um galpão e comprou equipamentos para que os

artesãos  pudessem produzir  em uma escala  maior  e  de  forma  mais  organizada.  Contudo,

apenas a construção do espaço físico e a aquisição de maquinário não eram suficientes para o

sucesso do empreendimento social, também era preciso investir no capital humano, capacitar

os artesãos para o aperfeiçoamento dos produtos e criação de novos designs, bem como o

desenvolvimento da identidade visual que agregaria maior valor nas peças. É nesse momento

que  a  comunidade  começa  a  receber  visitas  do  Sebrae  e  Ceart4.  A presença  dessas  duas

instituições na comunidade colaborou para o aperfeiçoamento da técnica do tear manual e

incentivou o espírito empreendedor. 

Observa-se que as soluções encontradas para os problemas identificados foi a busca

por oportunidade no mercado local,  a inovação através da criação de novos produtos e o

fortalecimento do capital social. De acordo com os artesãos os eventos e feiras promovidas

pelo governo do Estado e pelo o Sebrae ajudaram a aumentar as vendas e visibilidade dos

produtos, bem como colaboraram para crescimento pessoal dos artesãos e o fortalecimento de

uma rede de contatos. O artesão Gilmar nos fala da importância da articulação em rede para o

fortalecimento do artesanato. 

[...] hoje o exemplo do Carqueijo tá espalhado em algumas cidades do Brasil e até
mesmo fora do Brasil. Hoje nós temos um modelo de projeto lá em cabo Verde, na
África,  um grupo  de  mulheres  que  foi  organizadas  pelo artesão  Gilmar  aqui  do
Carqueijo.  Hoje nós temos grupos  lá em Guaraciaba  do Norte,  organizados com
exemplo da Comunidade do Carqueijo. Hoje nós temos exemplo de Hidrolândia,
buscada aqui dentro do Carqueijo. 5

Percebe-se na figura a baixo o impacto econômico ocorrido na comunidade promovido

pelo empreendedorismo social. 

4 A Central de Artesanato do Ceará (Ceart) foi criada em 1979 pelas primeira-dama do estado Luiza Távora, com
o objetivo de fomentar, desenvolver e organizar o artesanato cearense. 
5 Entrevista concedida por SOUSA, Gilmar Martins de.  Entrevista II [mar. 2018]. Entrevistador:  Neycikele
Sotero. Carqueijo, 2018.
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Figura 1- Análise das entrevistas

Para além dessas conquistas de reconhecimento e valorização do artesanato local e da

geração de renda,  a ação empreendedora  na comunidade de Carqueijo também conseguiu

sanar outros problemas existentes no local. 

“[...] Na época tinha dificuldade de telefone aqui, eu corri atrás usando o nome do
artesanato, o nome da comunidade. Melhorias como o abastecimento de água, hoje
se tem água aqui encanada nas residências, não foi prefeitura, mas sim através da
associação. Algumas casas na época, a pobreza era muito grande, não tinha energia,
na época tudo isso o artesanato dava força, de correr atrás, de trazer melhorias pra
comunidade, porque não era só tá buscando geração de emprego, pensava também
em melhorar, em trazer melhorias pra comunidade".6 

Percebe-se  através  das  falas  dos  artesãos  entrevistados  que  a  prática  do

empreendedorismo social gerou mudanças significativas, onde pode-se identificar os agentes

de  mudança,  a  missão  social  assumida,  as  oportunidades  aproveitadas  e  o  processo  de

inovação dos saberes e dos produtos. Mas como nos lembra Oliveira (2003) em sua tese de

doutorado sobre Empreendedorismo social no Brasil: fundamentos e estratégias, para que a

prática do empreendedorismo social consiga se desenvolver de forma permanente é preciso

gerar  o  estoque  de  capital  social,  bem  como  incentivar  a  prática  do  empoderamento

comunitário. 

6 Entrevista concedida por SOUSA, Gilmar Martins de.  Entrevista II [mar. 2018]. Entrevistador:  Neycikele
Sotero. Carqueijo, 2018.
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CONCLUSÃO

Este artigo procurou apresentar a prática do empreendedorismo social desenvolvida na

comunidade de artesanato de Carqueijo através da missão social de solucionar o problema da

falta de trabalho e geração de renda, apresentando os conceitos sobre o tema, bem como seu

desenvolvimento na comunidade.  

A partir  da  produção  do  artesanato,  a  comunidade  de  Carqueijo  ganhou  apoio  e

visibilidade, proporcionando o fomento de talentos locais, inserção de grupos de baixa renda

na cadeia produtiva e favorecimento da economia local. Assim, durante 14 anos a Associação

consegui promover de forma satisfatória a prática do empreendedorismo social, solucionando

os problemas locais e promovendo a inclusão social. Contudo, hoje essa prática encontra-se

amaçada, pois o capital social foi diminuindo e enfraquecendo a ação empreendedora. 

Conclui-se  que,  para  que  a  prática  do  empreendedorismo  social  permaneça  na

comunidade é preciso que haja estoque de capital social, pois atualmente a força que existe é

insuficiente, e isso acontece devido à falta de envolvimento das novas gerações no trabalho

artesanal; o aumento do número de moradores que viajam para outras cidades; o aumento do

número de aposentados e o aumento do número de artesãos com algum problema de saúde

que  impossibilita  sua  atuação  no  artesanato.  Além  do  baixo  estoque  de  capital  social,

percebeu-se a ausência de empoderamento comunitária e novas lideranças locais. 
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