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Resumo 

O empreendedorismo social parte da motivação e concepção de negócios para ser um 

catalisador da mudança social, gerando valor social. Para tal, projetos desenvolvidos ao longo 

da formação acadêmica, por exemplo dentro da Enactus, se mostram como um meio de 

desenvolver nos alunos o potencial empreendedor. A Enactus é uma organização estudantil 

focada no desenvolvimento de negócios sociais, visando melhorar o mundo através da Ação 

Empreendedora. Neste artigo será descrito a abordagem feita pelo Projeto 4 Estações por meio 

da pesquisa-ação com o Sr. Edmur, produtor de açúcar mascavo, sendo o meio utilizado para 

gerar um acréscimo de 2277% no valor de produtos que eram considerados defeituosos, para 

assim fortalecer sua visão empreendedora e fortalecer o seu negócio. 

 

Palavras-chave: empreendedorismo social; Enactus; Projeto 4 Estações; valor agregado; 

açúcar mascavo.  

 

Abstract 

Social entrepreneurship goes through the motivation and business conception in order to 

assume the role of social change catalyst, creating social value. Projects developed during 

academic formation (Enactus for example) are a way to develop the entrepreneurship potential 

in students. Enactus is a student’s organization focused on the development of social business, 

and the main goal is to improve the world through entrepreneurship action. In this article, an 

approach involving the Project 4 Estações and Mr. Edmur (brown sugar producer) through 

“action-research” will be described. Through it, a product that was considered a residue had an 

increase of 2277% in its value. This result made possible to strengthen Edmur’s 

entrepreneurship vision in order to strengthen his business. 
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INTRODUÇÃO 

• Empreendedorismo Social no Brasil e o papel da Enactus 

Segundo a Organização Artemisia, para construir uma sociedade verdadeiramente 

desenvolvida é necessário criar modelos capazes de beneficiar mais pessoas, garantindo a todas 

elas a oportunidade de ter acesso a uma vida digna e sustentável. Assim, a busca de soluções 

deve ser baseada no desenvolvimento e promoção do bem-estar, orientando-se por uma resposta 

pela pergunta: onde está o valor próprio da vida humana? Na vida de qualquer pessoa, certas 

coisas são valiosas por si mesmas, esse deve ser o foco principal de qualquer negócio social 

(SEN, 2018). 

De acordo com Mair e Martí (2006), o empreendedorismo social se caracteriza como o 

processo que catalisa a mudança social. Parte-se da motivação da concepção de negócios para 

solucionar problemas sociais e ambientais, não sendo seu propósito maior o lucro econômico. 

Assim, tem-se uma diferença principal entre o empreendedorismo empresarial e social. Suas 

respectivas naturezas são distintas: produzir riqueza social ou gerar riqueza econômica. No 

empreendedorismo empresarial a geração de ganhos sociais se torna um subproduto dos ganhos 

econômicos gerados. Por sua vez, no empreendedorismo social, o contrário é esperado: ganhos 

econômicos como subproduto de ganhos sociais. 

Para tal, a força dos jovens se demonstra cada vez mais essencial para estas mudanças 

a partir de estímulos realizados por movimento mundiais e nacionais. O Movimento Choice, 

por exemplo, foi responsável por formar mais de 800 jovens em 23 estados, além de ter 

mobilizado mais de 97 mil pessoas dentro das universidades. 

Autores como Tshikovhi and Mvula (2014) atribuem os projetos realizados por jovens 

ao longo de sua formação acadêmica, como dentro da Enactus, como um treinamento prático 

ao empreendedorismo, já que ajuda alunos a desenvolverem tais competências e conhecimentos 

(ZENG; BU; SU, 2011). Neste âmbito, torna-se cada vez mais importante o papel das 

universidades na promoção do espírito empreendedor, seja por meio do corpo docente e de 

investigadores, ou dos estudantes, destacando as organizações estudantis. Para isso tem-se o 

princípio de que alunos que tenham tido este treinamento são os mais voltados a enxergar 

oportunidades e desenvolver modelos de negócios viáveis a partir disso (Jack & Anderson, 

1999). 
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A ENACTUS, organização estudantil focada no desenvolvimento de negócios sociais, é 

uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a inspirar os alunos universitários, 

executivos e as comunidades com as quais se trabalha visando melhorar o mundo por meio da 

Ação Empreendedora Social, para assim transformar vidas de ambos os lados: das comunidades 

que são servidas e os alunos que desenvolvem todo o trabalho, se tornando líderes. 

A ENACTUS está presente em em 36 países, e é composta por 72.000 estudantes 

empreendedores sociais que são responsáveis por impactar positivamente 1,3 milhões de 

pessoas a cada ano. No Brasil, a Enactus está presente em diversas universidades pela criação 

de times, contribuindo no fomento da vertente dos negócios sociais nos estudantes. 

Um exemplo é o Renovatio, proposta que se deu originalmente dentro da Enactus, e que 

se tornou um empreendimento dedicado a tornar possível pessoas com problemas visuais 

passarem a ver o mundo, mas que, normalmente, não teriam condições financeiras para tal. O 

desenvolvimento de um ônibus oftalmológico com o objetivo de atender essas pessoas permitiu 

o atendimento de mais de 200 pessoas por dia e a doação de 12 mil óculos, com a meta de 1 

milhão de óculos até 2021. 

Por sua vez, outra ação de impacto desenvolvido na Enactus Brasil é o Projeto 4 

Estações - alvo de interesse desse artigo, desenvolvido pelo time Enactus FZEA-USP. 

• Projeto 4 Estações 

O Projeto 4 Estações nasceu de um cenário de produtores rurais com propriedades de 

pequeno e médio porte, sem auxílio, com pouca tecnologia e de mão de obra familiar. Esses 

produtores são responsáveis por grande parte da produção de alimentos do país, mas que em 

muitas situações contam com baixa produtividade, preços baixos e custos elevados.  

Identificando a quantidade de produtores rurais em Pirassununga-SP e suas dificuldades 

de escoar toda a sua produção, o time Enactus FZEA-USP deu início ao Projeto 4 estações, 

buscando promover o desenvolvimento da agricultura familiar e do pequeno produtor, 

aproximando-os dos consumidores finais.  

A partir das iniciativas de prospecção começou-se o trabalho com o Sr. Edmur Luis de 

Godoy, nascido em Pirassununga - SP, que se dedica à atividade rural desde criança até hoje, 

com seus 60 anos (Figura 1). 

 

Figura 1. Sr. Edmur em sua plantação de cana-de-açúcar 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Junto a sua família, seus irmãos e seu cunhado, o Sr. Edmur produz artesanalmente e 

vende açúcar mascavo, melaço, doces (doce de abóbora, cidra, rapadura e doce da cana) e 

cachaças artesanais. A produção ocorre em seu sítio, chamado Sítio Santa Cruz do Ramalho, 

localizado próximo à Rua da Constituição em Pirassununga - SP, no qual possui uma plantação 

de cana-de-açúcar, uma horta pequena, alguns animais e um galpão onde é realizado o 

processamento de seus produtos, sem uma grande estrutura e equipamentos.  

O time do Projeto 4 Estações, a fim de conhecer sua rotina, passou a visitá-lo 

constantemente, buscando o orientar de modo a promover resultados significativos em sua 

produção.  

 

OBJETIVOS 

 O objetivo do presente artigo é discutir e fundamentar uma abordagem dos membros do 

Projeto 4 Estações do time Enactus FZEA-USP ao propor a reinvenção de um produto que 

anteriormente era considerado um resíduo, tornando-o um produto de alto valor agregado. 

 

METODOLOGIA 

• Método de Abordagem 

Iniciativas empreendedoras surgem em diversos casos, por meio de metodologias com 

caráter participativo e experimental pautados no aprimoramento da prática, como a pesquisa-

ação, que consiste em encontrar a solução de uma problemática seguindo um ciclo contínuo 

iniciado pela observação e identificação de um problema, tornando possível o desenvolvimento 

de um plano de ação, seguido da implementação e acompanhamento para validação de seus 
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resultados (EDUCAÇÃO E PESQUISA, 2005). O método descrito acima foi o utilizado pelo 

time do Projeto 4 Estações ao realizar o trabalho com o Sr. Edmur, para que assim fosse feita a 

criação das pérolas de açúcar mascavo. 

• Descrição da Abordagem 

Em uma das visitas realizada pelos membros do time, em novembro de 2018, 

juntamente com a Presidente Beatriz Becker e o Diretor do projeto Gustavo Ungari, o Sr. 

Edmur, muito atencioso, deu um presente para os membros, pacotes de açúcar mascavo, que 

pareciam pérolas roxas. Então, a Presidente questionou o porquê de não vender o açúcar para o 

time. O Sr. Edmur afirmou que aqueles açúcares mascavos não tinham dado certo, pois o açúcar 

havia empedrado e que por conta disso, não possuíam muito valor.  

O empedramento do açúcar mascavo ocorre devido ao Sr. Edmur não possuir as 

adequações necessárias do ambiente de produção, que gera umidade causando o efeito de 

empedramento.  

No local onde é produzido o açúcar mascavo já havia sido observado pelo time muitos 

pacotes de açúcar empedrado nas prateleiras. O time sempre questionou o que o Sr. Edmur fazia 

com o açúcar empedrado, que informou que vendia o açúcar pela metade do preço do açúcar 

mascavo não empedrado, ou seja, o açúcar mascavo empedrado era vendido a R$ 6,00/kg e 

caso não fosse vendido era doado para familiares. Este mesmo não acreditava no sucesso que 

esse produto poderia ter. 

Neste instante, o time visualizou a oportunidade de transformar o açúcar empedrado em 

Pérolas Rústicas de Açúcar Mascavo (Figura 2), agregando valor ao produto e fazendo a 

confecção de um novo rótulo, além da utilização de embalagens de vidro. 

 

Figura 2. Pérolas de açúcar produzidas pelo Sr. Edmur. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Naquele mês de novembro, o time realizou um evento chamado Enactus InsPIRA no 

Centro de Convenções de Pirassununga e percebeu a chance de vender as Pérolas de Açúcar 

Mascavo com o novo rótulo feito pela própria Enactus - FZEA USP no evento, em potes de 120 

g a R$ 12,00 e potes de 300 g a R$ 20,00, gerando um percentual de acréscimo de 2277% no 

valor do produto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

• Vendas 

Ao longo do evento Enactus InsPIRA arrecadou-se R$ 119,00, o investimento 

necessário para a confecção do minhocário para o Sr. Edmur. 

Por meio de produto gerado a partir de um problema inicial, o qual não se acreditava ter 

muito valor, demonstrou ter um potencial de gerar renda e de aproveitamento dos “resíduos” 

de uma produção que posteriormente se tornou um investimento no próprio local de trabalho 

do produtor Edmur. 

• Oportunidade e gargalos 

A partir das oportunidades identificadas pelo time - as vendas das pérolas no evento 

Enactus InsPIRA e em outras ocasiões pertinentes para interessados, além do fornecimento de 

brindes para a Enactus Worldwide -, obteve-se um novo viés de saída para um produto que 

antes era menosprezado pelo Sr. Edmur. Dessa forma, é possível gerar um acréscimo de renda 

para ele, devido ao valor agregado que o produto recebeu, além do fator diferencial, sendo algo 

inovador no mercado. 
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As maiores dificuldades encontradas foram provenientes de divulgação do produto, por 

ser algo novo, tanto no mercado como no empreendimento. Buscou-se atender as expectativas 

desse novo consumidor, principalmente dando um apelo por ser um produto local e de pequena 

agricultura familiar, explicando toda a história por trás, além do seu processo de fabricação e 

história. 

 É necessário tornar o produto mais conhecido, trabalhando com divulgações e marketing 

focado para esse novo público que aprecia um açúcar menos processado, além da questão de 

ser um produto oriundo de agricultura familiar, o que promove o desenvolvimento do pequeno 

agricultor e uma rotatividade na economia local, no município de Pirassununga - SP. Todo esse 

processo deve ser realizado ao lado do Sr. Edmur, para que se possa ampliar o espírito 

empreendedor. 

 Através dos resultados obtidos pelas Pérolas Rústicas de Açúcar Mascavo, sendo eles 

no âmbito econômico, visto o valor agregado que as pérolas receberam, ambiental, pelo 

aproveitamento total da produção de açúcar, eliminando a possibilidade desse açúcar 

empedrado ser descartado e social, por trazer benefícios no lado humano e impacto positivo na 

vida do Sr. Edmur e da sua família. 

É mostrado para o Sr. Edmur o potencial de transformação em sua produção de açúcar, 

causado pela visão empreendedora que está sendo trabalhada para com ele. Assim, fazendo-o 

acreditar nessa oportunidade, para que possa gerar ainda mais proveitos para ele e sua família, 

podendo estender o negócio e fortificá-lo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O empreendedorismo social busca a mudança social e a geração de riqueza social, 

através da identificação de um problema, o desenvolvimento de um plano de ação, a 

implementação e o acompanhamento dos resultados, contando cada vez mais com jovens 

universitários como seus principais agentes.  

 O presente trabalho busca por meio de um exemplo de um problema, neste caso o 

empedramento do açúcar mascavo, mostrar a possibilidade de oportunidade e transformação de 

um produto, agregando valor a ele e tendo como agentes dessa transformação os membros do 

Projeto 4 Estações juntamente com o Sr. Edmur.  
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 O empreendedorismo social universitário é uma oportunidade de aprimoramento na 

formação acadêmica, promovendo o desenvolvimento de habilidades e competências e 

adquirindo conhecimento e experiência, além de impactar positivamente a sociedade. 

 É possível afirmar que os resultados obtidos neste projeto demonstram a possibilidade 

de aproveitamento de um resíduo de uma produção, para gerar renda e trazer inovação para o 

mercado. 
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