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Resumo 

O Projeto Crescer surgiu através da parceria entre a Enactus UFRGS e a loja Drive Viamão da 

rede Mc Donald’s®, RS. O projeto objetiva ensinar empreendedorismo para estudantes de 

escolas públicas de Porto Alegre e região metropolitana, auxiliando-os a criar uma 

miniempresa. Em 2018, o projeto foi implementado em duas escolas, consistindo em aulas 

teóricas que abordaram gestão financeira, pesquisa de mercado, sustentabilidade e marketing, 

além de aulas práticas que focaram no desenvolvimento de um produto. Ao final dos ciclos 

realizados, uma das escolas não conseguiu completar as atividades e a outra finalizou sua 

miniempresa com sucesso, organizando uma feira para realizar a venda do que foi produzido. 

Palavras-chave: empreendedorismo social; empreendedor; educação; sustentabilidade; 

reutilizar. 

 

Abstract 

The Crescer Project emerged as a union between Enactus UFRGS and the Drive Viamão store 

of the Mc Donald's® network, RS. It aims to teach entrepreneurship to students of public 

schools in Porto Alegre and metropolitan region through help to create a mini company. In 

2018, the project focused on two schools and consisted of classes that addressed financial 

management, market research, sustainability and marketing, besides practical classes that 

focused on the development of a product. At the end of the cycle, one of the schools failed to 

complete the activities and the other successfully completed its mini company by organizing a 

fair to sell its product. 

Keyword: social entrepreneurship; entrepreneurial; education; sustainbility; reuse.  
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INTRODUÇÃO 

A Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos, que incentiva alunos a 

tomarem atitudes que melhorem seu entorno através da ação empreendedora e sustentável, de 

modo que universitários construam projetos de empreendedorismo social com o objetivo de 

empoderar grupos socialmente vulneráveis. Presente em 37 países ao redor do mundo, a rede 

Enactus é composta por estudantes, acadêmicos e líderes executivos. 

No Brasil, a Enactus está presente em 100 instituições de ensino superior, espalhadas 

por 21 estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, há a presença de um único time, vinculado à 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - composto por 40 membros e três 

projetos, dentre os quais se destaca o Projeto Crescer. 

No ano de 2018, a Enactus Brasil e a McDonald’s desenvolveram o projeto “Com Mc 

Mudamos o Mundo”, do qual a Enactus UFRGS participou. O objetivo era a colaboração entre 

funcionários do McDonald’s e estudantes de times Enactus, para o desenvolvimento conjunto 

de soluções sustentáveis para problemas em comunidades socialmente vulneráveis, de forma a 

empoderar e melhorar as condições de vida dessas pessoas. 

O time Enactus UFRGS acredita que o empreendedorismo pode ser ferramenta 

poderosa. Assim, o time desenvolveu um curso de empreendedorismo para alunos de escolas 

públicas de Porto Alegre e região metropolitana. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral: Descrever o impacto do empreendedorismo, ensinado pelo Projeto 

Crescer, considerando o envolvimento por parte dos alunos, nas escolas públicas de Porto 

Alegre e região. 

EMPREENDEDORISMO  

Conforme Dolabela afirma, “Considero o empreendedorismo um instrumento de 

desenvolvimento social (não só de crescimento econômico) e o dissemino por meio da educação 

para que possa produzir mudança cultural” (2015. pg. 19). O empreendedorismo pode ser um 

importante instrumento de desenvolvimento social, sendo necessário não só para o crescimento 

econômico, mas também para um desenvolvimento plural e sustentável de qualquer 

comunidade. 
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Ter a capacidade de projetar novos negócios ou de idealizar transformações inovadoras 

ou arriscadas em companhias ou empresa - essa é a definição de empreendedorismo no 

dicionário Aurélio, e, segundo Dolabela (2015. pg. 29), “acredita-se hoje que o empreendedor 

seja o ‘motor da economia’, um agente de mudanças”. Muito se tem escrito a respeito, e os 

autores oferecem variadas definições para o termo. O economista austríaco Schumpeter (1934) 

associa o empreendedor ao “desenvolvimento econômico, à inovação e ao aproveitamento de 

oportunidades em negócios” (sic) - conceitos idealizados há muitos anos, sendo hoje o 

empreendedorismo uma prática difundida nos mais diversos setores, como ciências e suas 

tecnologias, ramos da saúde e da natureza, bem como nos setores das ciências humanas e 

sociais. 

Faz-se mister olhar o perfil do empreendedor atual, que é formado por um ser social, 

capaz de quase tudo, que tem uma visão aprimorada e apaixonada do todo - bem como do único, 

capaz de observar oportunidades e ideias novas em todos os cantos, por mais minúsculos que 

sejam. Para Freitas e De Paulo “Ser empreendedor é ser capaz de identificar oportunidades, 

desenvolver uma visão do ambiente; ser capaz de contagiar pessoas com as suas ideias; é estar 

pronto para assumir riscos e aprender com os erros; é ser um profundo conhecedor do todo e 

não só de algumas partes; é dentre outras atribuições, ser capaz de utilizar essas informações 

para o seu próprio aperfeiçoamento.” (FREITAS et al., 2008, p. 275). Considerando os 

apontamentos destacados podemos observar que o conceito de empreendedorismo abrange a 

todos, sendo algo inerente do ser.  

EDUCAR É EMPODERAR  

De acordo com as pesquisas nacionais e internacionais, os empreendedores aprendem 

mais com a prática do que com a teoria. São os problemas que os levam a se superar e a dominar 

os conhecimentos necessários ao sucesso na vida real (PAGLIA, 2006). 

O Projeto crescer tem como objetivo complementar a formação de jovens e adultos da 

rede pública de ensino em Porto Alegre e região, aumentando as perspectivas de futuro e o 

sentimento de protagonismo dos alunos através da visão empreendedora. Com o projeto, 

buscou-se inserir na educação regular dos jovens uma capacitação em questões específicas de 

empreendedorismo. Sabe-se que os jovens egressos da rede pública têm sua formação defasada 

por diversos fatores, como questões inerentes ao local de nascimento, condição financeira, 

estrutura organizacional da família e outros, os quais, muitas vezes, podem determinar seus 

futuros após concluído o ensino regular.  
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Observando a educação como ferramenta chave e influenciadora, foi pensado o Projeto 

Crescer, que incluiu mais um fator na equação do ensino regular dos jovens, oferecendo um 

curso de empreendedorismo cuja concepção é pensada para formar protagonistas em suas 

comunidades. Nas palavras do funcionário da loja Drive Viamão da rede Mc Donald’s®, RS, 

Leonardo Soares, temos de “investir nos mais novos para um futuro melhor”.  

RELEVÂNCIAS DAS PARCEIRAS  

Como um time que faz parte de uma organização sem fins lucrativos, a Enactus UFRGS 

buscou durante todas as etapas de desenvolvimento do projeto formas de conseguir alcançar 

seu objetivo da melhor maneira possível. Tendo sido formalizada a parceria com a loja Drive 

Viamão da rede Mc Donald’s®, RS, os projetistas, em contato com os colaboradores da rede, 

debateram e elencaram algumas das necessidades da comunidade. 

Neste ponto, Dolabela coloca que “a união das forças políticas, sociais, religiosas, 

econômicas da comunidade é essencial para o desenvolvimento econômico. Todo projeto que 

visa ao bem-estar coletivo deve ter a cooperação das três esferas: governo, iniciativa privada e 

terceiro setor. Qualquer separação significa necessariamente diminuição do poder da 

comunidade como um todo” (DOLABELA, 2008, p.27).  

Observando o espectro amplo, temos a união de dois setores: a iniciativa privada, na 

figura do Mc Donald’s®, conjuntamente com o terceiro setor – a Enactus Ufrgs -, em prol dos 

jovens da escola da rede pública. De qualquer sorte, existem estudos, ainda não conclusivos, 

que demonstram os resultados auferidos quando grupos distintos se unem em parceria em prol 

de um projeto social significativo.  

PENSANDO SUSTENTÁVEL  

Considerando os estudo recentes, em especial o estudo realizado por alunos da 

graduação da UNICAMP, ANDALAFET et al (2012), que, após análise e mensuração, 

demonstrou que uma loja da rede Mc Donald’s® descarta 16 toneladas por ano de lixo, 

podemos observar que os danos causados ao meio ambiente, aliado às práticas consumeristas 

da população, podem e devem ser reduzidos ao máximo.  

Foi pensando nisso que o Projeto Crescer, utilizando os resíduos recicláveis descartados 

pela loja Drive Viamão da rede Mc Donald’s®, RS, conforme acordado em parceria firmada 

com a rede Mc Donald’s®, introduziu o tema sustentabilidade em suas aulas, utilizando as 

ferramentas disponíveis para ensinar aos alunos práticas de reciclagem e de reutilização dos 

materiais descartados pela loja.  
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Dessa forma, foi demonstrado aos alunos que a reutilização/reaproveitamento dos 

resíduos descartados é uma maneira importante de promover a manutenção adequada e proteção 

do meio ambiente em que vivemos, sendo uma alternativa viável para amenizar parte dos 

impactos ao meio ambiente, causado pelo descarte inadequado. 

 

METODOLOGIA 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA: CONCEPÇÃO E MATURAÇÃO 

Tendo em vista que, desde cedo, houve uma convergência de opiniões entre os 

participantes da equipe Enactus UFRGS e os funcionários da loja Mc Drive para que o projeto 

fosse desenvolvido com vistas a melhorar, em algum nível, a educação dos jovens da região em 

torno da loja, fez-se necessário fazer a escolha do melhor local para a aplicação do programa, 

bem como desenvolver o projeto em si. 

Levando em consideração os critérios Enactus de avaliação previstos no edital – os quais 

determinavam que o projeto deveria ser “efetivo em aplicar a ação empreendedora ao 

empoderar pessoas para melhorar, sustentavelmente, suas condições de vida de forma 

econômica, social e ambiental” (sic), foi constatado que uma das melhores maneiras para atingir 

o objetivo traçado seria ministrando aulas extraclasses sobre empreendedorismo aos alunos da 

escola estadual Cecília Meireles, vizinha à loja, tendo em vista que os estudantes não teriam 

acesso a tais informações através do currículo normal.  

Em um primeiro momento, houve um atraso no início das atividades, tendo em vista que 

o colégio estadual Cecília Meireles nunca recebera nenhum projeto vinculado à UFRGS 

anteriormente – motivo pelo qual necessitou-se apresentar uma autorização da secretaria de 

educação (SEDUC-RS) para dar início às atividades. Como tal liberação demorou cerca de 3 

meses para ser aprovada, o time Enactus UFRGS iniciou junto ao Centro Municipal de 

Educação do Trabalhador (CMET) Paulo Freire uma espécie de projeto piloto do Programa 

Crescer. 

Dessa maneira, em agosto de 2018, iniciou-se o Programa Crescer no CMET Paulo 

Freire. Como o local já havia feito previamente parcerias com a UFRGS, não foi necessário 

aguardar a liberação por parte da Secretaria de Educação do Estado. Assim, nessa escola, o 

programa foi incorporado como uma das oficinas oferecidas pela instituição aos seus alunos 

alfabetizados. 
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Em setembro de 2018, uma vez autorizado o projeto, iniciaram-se as atividades junto ao 

colégio estadual Cecília Meireles. Diferentemente de como ocorreu no CMET Paulo Freire, 

nessa instituição, o programa foi apresentado para os alunos como atividade extraclasse 

ofertada no turno inverso ao das aulas obrigatórias no currículo. 

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

O curso de empreendedorismo do Programa Crescer foi, então, desenvolvido de forma 

similar a um curso oferecido pela Junior Achievement – organização sem fins lucrativos de 

educação prática em negócios, economia e empreendedorismo. 

O programa é composto por 9 aulas que abordam temas como gestão financeira, 

marketing, pesquisa de mercado e sustentabilidade, seguidas por 3 aulas práticas nas quais os 

alunos desenvolvem um produto através de técnicas de artesanato que utilizam resíduos 

recicláveis. Aliando teoria e prática, ao longo do programa os alunos criam uma miniempresa, 

desenvolvendo um ciclo que inicia com os conceitos básicos do empreendedorismo até a prática 

de venda dos artesanatos em uma feira na região. 

Cada ciclo possui a duração de, em média, 3 meses, com 1 aula semanal, dependendo 

da disponibilidade da escola. As aulas são ministradas pelos membros da Enactus UFRGS e 

seus conteúdos foram dispostos da seguinte forma:   

a)      Aula 1 - Introdução ao empreendedorismo e à sustentabilidade; 

b)     Aula 2 - Estudo de viabilidade e pesquisa de mercado; 

c)      Aula 3 - Gestão de recursos e marketing; 

d)     Aula 4 - Custos e receitas; 

e)     Aula 5 - Aula de artesanato (professora convidada); 

f)       Aula 6 - Validação de produto e indicadores de qualidade; 

g)      Aula 7 - Sistemas de produção: lean manufacturing, fordismo e toyotismo; 

h)     Aula 8 - Sustentabilidade e liderança; 

i)       Aula 9 - Encerramento do curso: organização da feira para a venda do produto 

elaborado pelos alunos; 

j)       Aula extra 1: palestras e participações especiais; 

k)      Aula extra 2: palestras e participações especiais. 

Finalizado o ciclo de aulas, os alunos que demonstraram maior aptidão são convocados 

e incentivados a serem os próximos professores do curso de forma a tornar o programa perene 
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dentro da escola, além de serem confeccionados certificados e cartilhas doadas aos alunos com 

o conteúdo abordado durante todo o ciclo de aulas.  

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Para fins de avaliação quanto à eficiência da metodologia de ensino utilizada, foi 

utilizada uma abordagem qualitativa e quantitativa. 

Para o acompanhamento, foi utilizada a técnica de avaliação de processo que, segundo 

Cohen & Franco, 2012 e Rebolloso et al., 2008, objetiva avaliar se a execução está sendo 

conduzida conforme a proposta inicial em termos de organização, procedimentos e recursos 

utilizados, tendo como principal função, conforme Stufflebeam & Shinkfield, 2007, aprimorar 

a intervenção ao mesmo tempo em que ela está sendo executada. Para isso, foram utilizadas 

duas ferramentas: a primeira consta em um formulário no formato de feedback, sobre o 

desenvolvimento da aula e aprendizagem, solicitada aos alunos ao término de cada aula; a 

segunda, tratou-se de uma espécie de diário de campo, no qual eram registradas não só as falas 

dos participantes, mas também aspectos das suas interações com os mediadores e um parecer 

do aplicador do módulo sobre a teoria e a técnica utilizada. 

Para a análise de efeito do projeto, foi usado como critério a avaliação dos alcances dos 

objetivos, ou, dito de outro modo, se o programa apresenta os efeitos na direção desejada e qual 

a extensão dessas mudanças. Para tanto, foram aplicadas avaliações com o intuito de conceituar 

em A, B e C, pretendendo identificar de uma forma mais verossímil o efeito imediato e de longo 

prazo dos conteúdos abordados em aula. Nessas avaliações, foram abordadas questões 

específicas de cada módulo e sobre a estrutura do programa. Outro indicador utilizado são as 

presenças em sala de aula através de chamada obtida com o preenchimento do formulário de 

feedback por aula. Os dados de percentual de aproveitamento, adquiridos com as avaliações, e 

presença de aula, constaram nos certificados entregues ao final de cada ciclo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Centro Municipal de Educação do Trabalhador (CMET) Paulo Freire, os resultados 

não foram os almejados pelo time Enactus quando da sua implementação. Uma vez que o 

programa foi inserido na escola como uma oficina obrigatória, muitos alunos participaram dessa 

compulsoriamente, muitas vezes sem motivação para estarem ali. Isso foi observado pelo time 

uma vez que a presença dos alunos era esporádica e que a aderência ao conteúdo ministrado 
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nas aulas era diminuta. Por esse motivo, a turma não desenvolveu nenhum produto ao final do 

ciclo, restando o projeto prejudicado.  

Já na escola estadual Cecília Meireles, localizada na cidade de Viamão/RS, o primeiro 

ciclo foi finalizado no mês de dezembro de 2018. Com o projeto, os alunos desenvolveram a 

Little Garden, uma miniempresa que produz mini-hortas utilizando os canudos e copos plásticos 

descartados do restaurante parceiro, o McDonald’s DVI. 

Durante todo o ciclo, os alunos do Colégio Estadual Cecília Meirelles demonstraram 

maior entusiasmo e autonomia, utilizando o conhecimento dos conteúdos passados durante o 

curso para aprimorar sua miniempresa. Dentre as ações realizadas está também a utilização de 

redes sociais, como Facebook1 e Instagram2 para a divulgação de seus produtos e eventos. 

O Programa Crescer foi extremamente bem aceito pelos alunos e professores da Escola 

Cecília Meireles. Os feedbacks dos alunos apontaram alto índice de aprovação a cada aula 

(recebendo a nota atribuída pelos alunos para qualidade das aulas de 4,7 do total de 5 pontos), 

o que garantiu a permanência do projeto para o ano de 2019 na escola.  

Além disso, no período de fevereiro a maio de 2019, foram criadas duas startups por ex-

alunos do ciclo de 2018 que se sentiram motivados a empreender. A primeira startup foi um 

canal no YouTube3, criado com base no modelo da antiga MTV Brasil, no qual os criadores 

geram conteúdo ligados à música e ao estilo de vida dos jovens. A LMTV foi criada pelo ex-

aluno Leonardo Carvalho e recebeu a colaboração do ex-aluno Lucas da Silva. O segundo 

empreendimento trata-se da venda de trufas e doces confeccionadas também pelo ex-aluno 

Leonardo Carvalho, apoiado por uma conta no Facebook4 que divulga a fabricação. 

No ciclo de 2019, o número de inscritos na Escola Cecília Meireles surpreendeu os 

integrantes do Programa Crescer. Em comparação à quantidade de inscrições do ano anterior, 

que totalizou 40 alunos, houve uma aderência extremamente superior, chegando a 178 inscritos 

no mês de março do corrente ano. Estes valores mostram que o projeto foi reconhecido pela 

escola e que o resultado positivo do ano anterior motivou novos alunos a se interessarem pela 

participação no programa. Tendo em vista o total de inscritos, optou-se por dividir o número de 

inscritos nos ciclos de aulas que ocorrerão ao longo do ano, ficando 30 alunos para o primeiro 

semestre de 2019 e os outros 30 para atendimento no segundo semestre. Conforme o projeto 

                                            
1 Disponível em: < https://www.facebook.com/Little_Garden-121966128721066/?ref=br_rs> 
2 Disponível em: < https://www.instagram.com/littlegardenoficial__/> 
3 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UClwGrfrnTTJg5hsDRiRkd5A> 
4 Disponível em: < https://www.facebook.com/profile.php?id=100034874026407> 

https://www.facebook.com/Little_Garden-121966128721066/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Little_Garden-121966128721066/?ref=br_rs
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avança, o time Enactus UFRGS, planeja aprimorar os indicadores e o curso oferecido, uma vez 

que se deseja cada vez mais impactar a comunidade através do ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os objetivos e resultados almejados quando da concepção do Programa 

Crescer, observa-se que a forma como este é implementado é fundamental para o seu sucesso. 

A adesão espontânea dos alunos no programa faz-se mister para que esses tenham adesão às 

aulas e envolvimento com o projeto.  

Diante do resultado positivo na Escola Estadual Cecília Meireles, ficou clara a 

importância da continuidade do programa, uma vez que os conhecimentos ministrados 

oferecem resultados concretos, servindo de instrumento para que os alunos apliquem em suas 

vidas. Assim, o programa consegue impactar comunidades vulneráveis, incentivando-os a 

serem mais autônomos e a tornarem-se protagonistas na forma como auferem renda. 
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