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Resumo 

De Acordo com o tema escolhido “Ensino, Pesquisa e Extensão em Empreendedorismo 

Social” o desenvolvimento deste artigo visa mostrar a importância do desenvolvimento do 

empreendedorismo social para o bem da sociedade comum, o papel das universidades neste 

contexto e dos jovens na construção de uma comunidade mais justa e igualitária juntamente 

com as empresas que, cada vez, mais buscam mostrar que possuem valor ao adquirirem a 

responsabilidade social como fato determinante de suas tomadas decisões. Mostrando como é 

possível e necessário impactar e transformar o mundo positivamente e sempre estar disponível 

ao diálogo. 
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Abstract 

According to the topic chosen "Teaching, Research and Extension in Social 

Entrepreneurship" the development of this article aims to show the importance of the 

development of social entrepreneurship for the good of the common society, the role of 

universities in this context and of the young in the construction of a community more 

equitable and fair with the companies that, every time, more seek to show that they have value 

when acquiring social responsibility as a determining factor of their decisions. Showing how 

it is possible and necessary to impact and transform the world positively and always be 

available to dialogue. 
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AS EMPRESAS E AS COBRANÇAS DA “NOVA GERAÇÃO” 

De acordo com o livro “empresas que se cuidam prosperam” as pessoas têm se 

preocupado de com questões ambientais e sociais e veem nas empresas o potencial para 

impactar positivamente o mundo. 

 

“... A crise aumentou a expectativa dos consumidores de que as empresas 

devem dar tanto quanto recebem. A voz do consumidor já exerce grande 

influência e esse fenômeno só vai aumentar (...) a forma como as empresas 

conduzem seus negócios está se tornando mais importante do que nunca (...) 

86% das pessoas acham importante que as empresas não visem apenas o 

lucro.” (David Jones, p.19.) 

 

Atentas, não só as cobranças dos consumidores, mas ao rumo que o mundo está 

tomando e as exigências das futuras gerações, as corporações buscam maneiras de agregar 

valor a elas próprias, assim promovendo e gerando discussões na sociedade de como impactar 

positivamente o mundo. 

“As empresas que esperam ser forçadas para agir, ou que consideram isso apenas em 

termos de gerenciamento (...) Vão fazer muito pouco, tarde demais (...)” adverte Paul Polman, 

Presidente da Unilever sobre as empresas que não são socialmente responsáveis e o perigo 

que elas correm de não sobreviver. 

Responsáveis por promoverem o diálogo e o debate, as universidades tem o papel de 

incentivar a discussão de assuntos que atingem a todos e como resolvê-los. Ainda, segundo o 

livro, “Empresas que se cuidam prosperam”, podemos observar que os responsáveis por essa 

mudança de curso nos negócios são os jovens que estimulam a ascensão do ativismo social 

que estão definindo os tempos atuais, inclusive nas universidades que dão autonomia aos 

alunos a estimularem as discussões sobre sustentabilidade e desenvolvimento social. Essa 

geração é que está acelerando o movimento mundial a um futuro com mais responsabilidade 

social. Os jovens de hoje (...) pretendem fazer algo a respeito, pois sabem, com uma triste 

convicção, que a geração mais velha demonstrou ser incapaz de resolver o problema.  
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SE EDUCAR PARA EMPREENDER 

Sabendo do poder de influência, dado através das redes sociais, essa geração tem 

mostrado o quanto se importa com o desenvolvimento humano sustentável e como deve se 

posicionar diante de erros cometidos por empresas que não seguem esse princípio. E, diante 

desta situação, eles têm buscado soluções através do conhecimento e da inovação para 

resolver os problemas atuais, buscado formas de empreender socialmente impactando, de 

maneira positiva, o mundo. 

Ou seja, motivados pelo desgosto com corporações que não prezam um 

desenvolvimento social e humano, os “novos empreendedores” têm buscado isso com muita 

vontade.  

Por ser uma geração que não se conforma, desde cedo, algumas escolas têm 

estimulado o ensino empreendedor que desenvolve conversas sobre sonhos pessoais e 

profissionais e possibilita melhorar habilidades necessárias para a vida, como planejar, buscar 

informações, estabelecer metas, ser persistentes, autoconfiantes, protagonistas. “Tão 

importante quanto aprender é colocar em prática o que se aprendeu.” (Carneiro, p.30) 

A sociedade comum, por estar frustrada e desiludida com o fracasso das empresas e 

dos métodos antigos que faziam seus negócios crescerem, acredita de fato em uma 

transformação e em mudanças positivas.  A discussão das possibilidades no cotidiano de cada 

um gera pautas para serem abordadas nas universidades, o que viabiliza o desenvolvimento de 

projetos de extensão que possui extremo valor na sociedade ao lidar com dificuldades como o 

desenvolvimento social, sustentável e econômico que ela enfrenta. 

 

PAPEL DA UNIVERSIDADE 

Segundo o site da Universidade Metodista, os projetos de extensão podem ser 

entendidos como uma comunicação que a universidade mantém com a sociedade, utilizando 

das necessidades ditas por esta e dando um amparo acadêmico como resposta. É fundamental 

conhecer como as buscas surgem e por que surgem. Por estar presente na vida da sociedade, 

as universidades que mantêm projetos de extensão, devem estar sempre sensíveis as suas 

dificuldades, estudando, pesquisando e propondo ideias que visam sair dos problemas e 

superar as condições de desigualdade e exclusão atualmente presentes no Brasil e no mundo. 
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O conhecimento oferecido à sociedade não é propriedade exclusiva da universidade, nem está 

pronto e acabado. Mediante o envolvimento com os grupos sociais e através das atividades 

próprias de ensino, por meio de questionamentos, pesquisa e extensão, novas resoluções são 

disponibilizadas, posto que, tanto individual quanto coletivamente, a dinâmica da vida impõe 

um constante diálogo entre a universidade e os demais agentes sociais. 

Ou seja, a extensão é a prática universitária que oferece a sociedade, diante de um 

diálogo constante, conhecimento na resolução de conflitos e desafios dos grupos humanos. 

Essas ações alicerçam-se nas prioridades da região metropolitana de São Paulo o ABCDMR, 

em primeiro lugar, seguidas daquelas existentes no Estado de São Paulo e no país. 

 

GESTÃO SOCIAL EM TODAS AS ÁREAS 

Com o avanço das tecnologias a gestão social que, permanece no campo da pesquisa 

cientifica, com cursos como ciências sociais, políticas, relações públicas, agora está envolvida 

com as ciências da tecnologia da informação. 

Segundo, Luíza Alonso, ao IPEA, a gestão social está preocupada com as relações 

entre tecnologia, ciência e sociedade. Tem focado no estudo da dinâmica entre a criação do 

conhecimento, área impactada pelo desenvolvimento das tecnologias da informação, a ética e 

o significado social e político da forma e do uso como novos conhecimentos estão sendo 

produzidos em tempos de globalização. A perspectiva da gestão social se estrutura a partir de 

dois focos: o social em complementado ao econômico e no foco do espaço público, como 

lugar de interface entre a sociedade civil e o Estado.  

A partir desses dois focos o campo desenvolve uma diversidade de estudos com ênfase 

nos processos de controle social, regulação, TI e sociedade, organização do trabalho e 

precarização. A área da gestão social está em formação. Ela recebe contribuições tanto da 

Sociologia e da Política quanto das Ciências da Computação e da Informação. Em princípio, 

um de seus principais locais de atuação são os órgãos da administração pública e diferentes 

práticas de solidariedade econômicas, sociais e éticas. Outros temas referem-se à participação 

social e ao controle social. 
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DESAFIOS NA CAMINHADA 

Contudo existem desafios que devem ser enfrentados, um deles é o político. Com base 

na experiência do Time Enactus Metodista, o projeto “Gente é para Brilhar”, que tinha como 

objetivo construir uma panificadora para a Comunidade Padre Pio, instituição com a missão 

de recuperar ex-moradores de rua.  

A panificadora seria de extrema importância, uma vez que daria para todas as 75 

pessoas acolhidas acesso a uma alimentação digna e de qualidade, sem a necessidade de pular 

refeições por ausência de alimentos. Além disso, o projeto visava a venda dos produtos 

fabricados pela panificadora ao público final, pra isso, haveria capacitação dos membros da 

comunidade para exercer as funções da panificadora, ou seja, além do autossustento, haveria 

geração de renda. 

O Time Enactus Metodista ganhou o edital do Mcdonald’s “ComMc mudamos o 

mundo” e com o dinheiro do edital começou a comprar os materiais para a reforma da 

cozinha. Porém, infelizmente, o projeto enfrentou dificuldades e foi necessário mudar a 

maneira em que estava sendo executado diversas vezes para contornar situações adversas e 

lidar com elas da melhor maneira possível. O que ajudou a desenvolver nossa autoconfiança e 

autonomia para saber que projetos passam por dificuldades e cada uma delas é uma lição. 

“O segredo da mudança é não focar toda sua energia em lutar com o passado, mas em 

construir o novo” - Sócrates – Filósofo grego.  

 

“UMA MÃO LAVA A OUTRA” 

Os trabalhos de pesquisa em gestão social, segundo Luiza Alonso, têm como objetivo 

superar a distinção entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, ao se concentrarem no 

desenvolvimento de propostas que contemplem a sustentabilidade social e ambiental e o 

interesse na transformação social, o que chamaríamos de “Triple Button Line” ou “Tripé da 

Sustentabilidade”, em tradução livre, o termo usado para corporações que prazam pelo 

desenvolvimento sustentável do meio ambiente, econômico e social. É uma área que visa 

apresentar alternativas para a crescente hegemonia dos interesses do mercado e do capital.  O 

interesse é em superar os princípios da ordem econômica considerando lógicas sociais e 

ambientais. Os campos de atuação da gestão social envolvem os processos de gestão 
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considerando o interesse da sociedade enquanto um todo e sua interrelação com o econômico. 

Os estudos incluem a perspectiva do cidadão - dos trabalhadores, dos consumidores, dos 

jovens empreendedores.  Seu processo epistemológico contempla as noções do sujeito que 

aprende constantemente sobre si e a sociedade em que vive na convivência com o outro, o que 

implica na adoção de abordagens multi e interdisciplinares. 

O Time Enactus Metodista tem experiência com um projeto de empreendedorismo 

social que reuniu cursos de várias áreas junto a medidas multi e interdisciplinares. O nome do 

projeto era “Quilombos de Barra do Turvo’ que tinha por finalidade a construção de uma 

fábrica de açúcar mascavo, totalmente, sustentável e que os quilombolas pudessem ser 

ensinados a gerar a própria empresa. O projeto foi um dos quatro classificados no Edital da 

Ford “Prêmio FORD C3- Comunidades Sustentáveis” e o prêmio ODS 10 no ENEB 2018. 

Durante o desenvolvimento deste projeto foram realizadas pesquisas sobre solo, área 

geográfica, saneamento básico, rios, como construir uma empresa que não agredisse a área de 

mata preservada, pesquisa em vendas, economia, administração, marketing, sociologia e 

outros estudo necessários para a construção dessa empresa, para entender como a 

comunidade, que ia gerá-la, pensava e os seus valores e costumes e em como gerenciar a 

sustentabilidade da empresa em relação as pessoas que iriam trabalhar nela e a 

sustentabilidade disso tudo em todos os aspectos. Nessa empreitada estavam envolvidos os 

cursos: Administração, Engenharia Ambiental e Publicidade e Propaganda. A vivência dos 

alunos desses cursos proporcionou descobertas que complementava a dos outros e o 

enriquecimento do conhecimento para ambos deu muito mais prestígio para o trabalho. 

 

GESTÃO SOCIAL SEM FRONTEIRAS 

Segundo a professora Aldaíza Sposati, as fronteiras possíveis entre os campos do 

Serviço Social e da Gestão Social, ela afirma assertivamente que “a gestão não é algo próprio 

da gestão social, mas é também algo importante para o serviço social”; destaca, pois, que a 

gestão é um objeto muito importante para a Administração de Empresas, para a 

Administração Pública; enfim, conclui que a “gestão é algo que ninguém pode se apropriar”.  

Com essa análise, Aldaíza se aproxima do que nós também pensamos a aplicabilidade 

da gestão social em todos setores do mundo dos negócios e também na responsabilidade dos 
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setores públicos já que gestão social é o processo de gerência e administração de projetos ou 

programas sociais e é ela que orienta as empresas nas ações e projetos de responsabilidade 

social corporativa, que valorizem o relacionamento ético entre empresa, trabalhadores e a 

comunidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, é necessário que as instituições públicas e privadas mostrem o seu 

comprometimento com o desenvolvimento social, pensando não somente nas gerações 

futuras, mas percebendo o impacto positivo que elas podem causar no mundo e reconhecer 

que as pessoas, em especial a geração Y, prezam por empresas mais socialmente responsáveis 

e que, eles, possuem um papel influenciador e que possuem a certeza que podem provocar 

uma mudança mundial positiva e nas tomadas de decisões das corporações através de suas 

opiniões. 
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