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Resumo 

O presente estudo discorre a respeito da conjuntura em que se encontra a mulher teresinense 

no mercado de trabalho e suas consequências da realidade não-feminina que resultam em um 

estado de marginalização sob essa classe em determinadas zonas, que está entre os fatores 

responsáveis pelo alto índice de feminicídio e violência doméstica na capital do Piauí. Aborda 

a atuação do time Enactus Estácio Ceut dentro de três Instituições de Teresina - Piauí, que 

agregam e acolhem mulheres em situação de violência e ou vulnerabilidade social. Fazendo 

uma análise específica com as amostras de resultados obtidos no decorrer do projeto Agência 

de Negócios de Teresina. Através do número de mulheres e diante da análise desses 

resultados, é possível apresentar desenvolvimento e a experiência prática dos conhecimentos 

adquiridos durante a aplicação do projeto, que ainda está em andamento.  

 

Palavras-chave: empoderamento feminino; empreendedorismo social; empreender; políticas 

públicas; sustentabilidade. 

Abstract 

The present study deals with the situation in which the Teresian women are in the labor 

market and their consequences of the non-feminine reality that result in a state of 

marginalization under this class in certain zones, which is among the factors responsible for 

the high index of feminicide and domestic violence in the capital of Piauí. It deals with the 

performance of the Enactus Estácio Ceut team within three Teresina - Piauí Institutions, 

which aggregate and host women in situations of violence and social vulnerability. Doing a 

specific analysis with the samples of results obtained during the project of the Business 

Agency of Teresina. Through the number of women and before the analysis of these results, it 

is possible to present development and practical experience of the knowledge acquired during 

the implementation of the project, which is still ongoing. 

 

Keywords: female empowerment; social entrepreneurship; to undertake; public policy; 

sustainability. 

 

INTRODUÇÃO 

Em agosto de 1852, foi fundada a capital do Piauí, uma cidade nordestina à 343km do 

litoral. Teresina é uma cidade fervorosa e calorosa, assim também é o seu povo. Terra que é 

modelo no quesito saúde e educação. Outro aspecto em que se destaca é na área da 

empregabilidade e renda, que segundo dados do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM) – 2018, o Piauí se posiciona em 5º lugar em nível nacional, no que condiz à criação 

de novas vagas de trabalhos com carteira assinada. Mensalmente, o Cadastro Geral de 
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Empregados e Desempregados (CAGED) divulga o percentual de geração de empregos 

formais do país, em 2018, Teresina obteve um saldo positivo, no qual gerou 5.662 novos 

empregos, número esse crescente, ano após ano.  

Neste cenário, é extremamente necessário salientar, que dentro do mercado de trabalho 

existe uma disparidade em relação às condições impostas a homens e mulheres. Na realidade 

de Teresina – segundo os estudos de 2018 da Secretaria Municipal de Políticas Para Mulheres 

de Teresina (SMPM) e Secretaria Municipal de Planejamento de Teresina (SEMPLAM) - as 

mulheres encontram as piores circunstâncias de acesso ao trabalho: fora da Força de Trabalho: 

39% entre as mulheres e 21% entre os homens, e ocupada (o) s: 78% entre as mulheres e 

82,2% entre os homens. Elas também recebem o menor salário mensal real: 11,3% menos que 

mulheres das capitais do Nordeste e 32,5% que mulheres das demais capitais do Brasil. Em 

Teresina as diferenças de rendimento médio entre homens e mulheres é de 15,5% a menos 

para as mulheres, situação pertinente e pouco levada a discussão por meios informativos na 

região.  

Portanto, todos esses índices são influenciadores na marginalização da mulher, elas 

acabam passando a maior parte do tempo em suas residências cuidando dos afazeres 

domésticos e algumas também dos filhos, enquanto os homens detêm de maior arbitrariedade 

para encontrarem uma saída no mercado de trabalho, muitas vezes não colaborando com a 

sobrevivência. Entretanto, apesar de as mulheres teresinenses serem percentualmente mais 

alfabetizadas que os homens, elas são as que mais sofrem na procura de um emprego e 

terminam sujeitando-se a situações precárias para tentar sobreviver. Há muitas, que, mesmo 

buscando uma solução, são violentadas psicologicamente, fisicamente e sexualmente. Em 

Teresina, mulheres jovens (18 a 29 anos), pardas e sem religião declarada reportam mais 

violência que os outros grupos. No caso da violência sexual, ela é mais relatada por mulheres 

brancas que negras e pardas. 

O time Enactus Estácio CEUT, observando as mazelas do sexo feminino em Teresina - 

através do Projeto ANT (Agência de Negócios de Teresina) - resolveu buscar aliança com as 

Instituições que acolhem mulheres em situação de vulnerabilidade, são elas: Unidade Amor de 

Tia -  Bairro Gurupi, que realiza atendimento integral com as mulheres mães e suas crianças, 

sendo essa uma instituição gerida pelo município; Fazenda da Paz -  Unidade Feminina, local 

que ajuda na ressocialização de mulheres ex-dependentes químicas e o Centro de Promoção 

Irmã Maria Theresia que dispõe de atividades de lazer para mulheres de comunidades 
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carentes. Ambas as instituições não fomentam com eficácia e nem tem como foco o cunho 

financeiro na vida dessas mulheres, mesmo sendo esse uma das maiores dificuldades, na 

ressignificação da posição dessas mulheres na sociedade. Observando isso o time levou para 

essas unidades de integração feminina, capacitações 

 e atividades voltadas para o empreendedorismo e geração de renda, visando oferecer 

capacidade prática para obter liberdade econômica, autonomia e principalmente apoio 

intelectual para que as mesmas sejam acompanhadas e incentivadas do início ao fim de cada 

etapa das capacitações e oficinas, até a criação de seus pequenos negócios.  

 

OBJETIVOS 

O presente artigo versa sobre a relação da Enactus com as mulheres de Instituições que 

oferecem serviços de reintegração. Com isso, esta pesquisa tem como objetivo geral, elevar o 

interesse de políticas públicas para as causas femininas, expressar a realidade regional para 

outros estados no que condiz respeito a situação das mulheres teresinenses de zonas 

periféricas do munícipio, levando conhecimento e material de pesquisa para cunho cientifico 

às pessoas que terão interesse pela temática e que desejam se aprofundar e conhecer sobre 

essa realidade. Definindo-se para isso a apresentação de dados específicos e reais em cima das 

experiências com acontecimentos e resultados. 

 

METODOLOGIA 

Neste estudo, foi utilizada uma metodologia quantitativa a fim de coletar dados dos 

resultados obtidos durante a vigência do projeto (que ainda se encontra em atuação). Também 

utilizada a ferramenta: pesquisa em campo, através de atuações em instituições físicas a fim 

de conhecer, observar e mudar a realidade de cada comunidade. Tendo como referência a 

situação inicial das impactadas, em dados e a situação posterior as capacitações realizadas até 

o momento de escrita do presente trabalho. Mantendo-se sempre a mensuração como dado 

principal da realidade social e econômica em que se encontram. Tendo como referenciamento 

também buscas em bibliografias e pesquisas em outros estudos científicos que abordam sobre 

temáticas semelhantes a que aqui está sendo tratada.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As mulheres são hoje grandes responsáveis pelo fortalecimento da economia no Brasil. 

Elas estão buscando empreender cada vez mais, tendo em vista a grande dificuldade em entrar 

e também de permanecer no mercado de trabalho, que até os dias atuais sofre grandes 

influencias do enredo da história no período colonial, que deixou grandes “manchas” de 

preconceito, machismo e desvalorização da mulher em todos os âmbitos da vida social, 

mesmo com a grande dificuldade em apagar essas “manchas”, cada vez mais direitos são 

adquiridos por essa classe e acredita-se que através de atos de fomento e capacitação, 

consegue-se acelerar esse processo. É natural e extintivo do ser humano querer executar uma 

atividade financeiramente rentável e para as mulheres essa é a melhor saída para que possam 

diminuir ou anular a dependência financeira do marido ou companheiro. Pesquisas e estudos 

mostram que as mulheres têm criado cada vez mais coragem para iniciar um negócio e 

enfrentar as oscilações presentes no mercado. Dados do Sebrae apontam que nos últimos dois 

anos cresceu o número de mulheres consideradas chefe de domicílio. Antes, elas eram 38% 

das pessoas que empreendiam e assumiam as despesas de casa. Hoje elas são 45%. A 

presença da mulher também é grande entre os novos empreendedores no Nordeste. Segundo o 

Banco do Nordeste, o perfil de clientes é na maioria do público feminino e isso implica 

também no número baixo de inadimplentes. De acordo com dados da Junta Comercial do 

Estado do Piauí (JUCEPI), 37% das companhias registradas no estado possui pelo menos uma 

mulher como sócia. São quase 80 mil empresas ativas constituídas por mulheres, porém 

estima-se que esse número seja bem maior, pois não estão inclusos Microempreendedores 

Individuais (MEI) nesta contagem, sendo encontradas milhares nessa categoria pela cidade. 

Alzenir Porto, a primeira mulher a presidir a Junta Comercial do Estado do Piauí em 

mais de 100 anos de história da autarquia, comenta este novo cenário. “Muitas empresárias 

nascem por necessidade, buscando um meio de sustentar a família, complementar a renda, e, 

neste caminho, elas acabam se descobrindo. Nós, mulheres, temos a capacidade em lidar e 

exercer várias funções ao mesmo tempo, somos mães, filhas, empresárias, funcionárias, 

esposas, chefes de família, e desempenhamos esses papéis com excelência. O mercado ainda 

tende a valorizar o masculino, mas as mulheres vêm mostrando toda a força e competência”, 

comentou a também empresária Alzenir Porto. 

 

"Para se ter uma ideia, 67% dos nossos clientes são mulheres. E o 

Crediamigo, é o maior Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da América 

do Sul, que facilita o acesso ao crédito a milhares de empreendedores. Ele ajuda 
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muitas famílias. Além delas gostarem de trabalhar, elas são pontuais, organizadas, o 

que explica a nossa taxa de inadimplência ser de 2,5%", (Fernando Mourão, gerente 

estadual de microfinanças do Banco do Nordeste). 

 

No Piauí iniciou-se o projeto nomeado: “Movimento Mulheres empreendedoras” que 

objetiva capacitar mulheres, jovens e adultas e contribuir com a autonomia econômica e com 

o fortalecimento das famílias, que muitas vezes são encabeçadas pelas mulheres. Além de 

abordar aspectos técnicos para a área de empreendedorismo, o curso oferece especificação 

técnica em três áreas distintas: culinária regional, bordado artesanal e processamento de 

alimentos. De acordo com o Governo do Estado, mais de 18% da população piauiense com 

mais de 18 anos está em alguma atividade de empreendedorismo. A ação que vai beneficiar 

mais de 1.300 mulheres de 18 a 50 anos é uma parceria entre a Sasc e o Instituto Preça. A 

solenidade de abertura ocorreu no auditório da Assembleia Legislativa Estadual no último dia 

25 de fevereiro de 2019.  

Através dessa contextualização regional, o time Enactus Estácio CEUT por meio do 

projeto Agência de Negócios de Teresina – ANT, busca fortalecer a mudança na realidade de 

parte dessa comunidade proporcionando capacitações e inovações para proporcionar a 

geração de renda própria, através do empreendedorismo, palavra essa que poucas das 

mulheres sabiam o significado, antes do primeiro contato com as capacitações, mesmo que já 

estivesse tentado empreender alguma vez. 

O projeto ANT integrou-se a algumas das instituições que agregam o publico 

feminino, e buscou entender seus aspectos principais e suas deficiências, onde em ambas as 

três instituições houve a necessidade de empoderar as mulheres no âmbito: geração de renda 

própria, com diferentes capacitações e oficinas para que isso ocorra. A primeira instituição foi 

o Centro De Acolhimento As Mulheres E Seus Filhos – Amor De Tia (citado na tabela 11 

como: Amor de Tia), com 36 mulheres diretamente impactadas até o momento, onde lá 

recebem capacitação (ainda não finalizada) com foco na geração de renda própria e criação de 

negócios e que já se observam-se resultados financeiros, em 03 das impactadas, mesmo antes 

de finalizadas o empoderamento. A segunda instituição trabalhada é a Fazenda da Paz- 

Unidade feminina (citado na tabela 1 como: Fazenda da Paz), onde as mulheres foram 

                                            
1 As tabelas encontram-se nas páginas de apêndices. 
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capacitadas e empoderadas com o curso de Corte e Costura, voltado para a confecção de 

laços, tiaras e roupas, onde 02 das mulheres empoderadas pouco tempo depois já apresentam 

geração de renda própria proporcionada pelos conhecimentos e técnicas adquiridos no curso. 

A terceira instituição é o Centro de Promoção Irmã Maria Theresia (citado na tabela 1 

como: Comunidade Theresia). Onde a mesma proporciona atividades de lazer para toda a 

comunidade, como: capoeira, capoterapia e o reforço escolar. Agora com a implantação do 

projeto Agência de Negócios de Teresina, ocorre a capacitação das mulheres da comunidade 

que tinham um empreendimento informal, onde duas dessas mulheres apresentaram resultados 

extremamente relevantes para suas necessidades pessoais, com aumento de renda de até 50% 

de sua situação inicial (apresentadas na tabela 1 como: Coluna: situação – aumento de 50% 

na renda). Ao todo são 52 mulheres em processo de acompanhamento, para que assim como 

as que já se destacaram, possam conseguir obter êxito na vida financeira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que é de total relevância que a participação desse público nas políticas 

públicas de fomento a economia regional. A abertura de mercado econômico para as mulheres 

no município de Teresina, tem sido desafio empreender no estado do Piauí tem sido de grande 

valia para a fomentação da economia regional e quebra de paradigmas e preconceitos. Hoje, 

como acadêmicos, o time Enactus Estácio CEUT usa da oportunidade que a nós foi concebida 

de capacitação e informação para levarmos até mulheres que objetivam se autodesenvolver 

como empreendedoras dentro de toda a estruturação de um plano de negócio, abertura de 

CNPJ com a formalização legal, layout para lojas físicas, identidade visual  e criação de 

marca, precificação de produto ou serviço, descobrindo seus potenciais e dificuldades nesse 

processo. Entendendo-se esse incentivo apenas como um ponta pé e uma participação efetiva 

do que os meios privados e públicos poderiam proporcionar em maior quantidade e melhor 

qualidade, devido a oferta reduzida que o time se limita a cumprir, tendo uma demanda 

imensamente maior que a amostra aqui abordada. Deixa-se entendido que: sociedade civil 

organizada, o poder publico e privado e a universidade, juntos, podem mudar essa realidade. 
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PÁGINA DE APÊNDICES 

Tabela 1 

 

Figuras 

NOME COMPLETO INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO CAPACITAÇÃO 

PROJETO ANT 

01- LILIANE DO VALE SILVA AMOR DE TIA AUMENTO DE 

100% NA RENDA 

GERAÇÃO DE RENDA 

02-ALINE EULÁLIA COLAÇO DOS SANTO SOUZA FAZENDA DA PAZ EMPREGADA CORTE E COSTURA 

03- GLEICIANE DE SOUSA OLIVEIRA SANTOS AMOR DE TIA AUMENTODE 

100% NA RENDA 

GERAÇÃO DE RENDA 

04-FLÁVIA DE SOUSA SILVA FAZENDA DA PAZ EMPREGADA CORTE E COSTURA 

05-FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COMUNIDADE 

THERESIA 

AUMENTO DE 

50% NA RENDA 

GERAÇÃO DE RENDA 

06- RAIMUNDA MARIA COMUNIDADE 

THERESIA 

AUMENTO DE 

50% NA RENDA 

GERAÇÃO DE RENDA 

Figura 3 Capacitação no amor de tia Figura 6 Autor com algumas das 

impactadas da Fazenda da Paz 
Figura 4 Capacitação na comunidade 

Theresia 

Figura 2 Laços confeccionados no 

curso de corte e costura 
Figura 5 Autor e coordenadoras da 

instituição fazenda da Paz 
Figura 1 Cliente com laço 

confeccionado por uma das mulheres 


