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                                                       RESUMO 

O objetivo geral deste artigo foi compreender as características do empreendedorismo 

social desenvolvido por meio de uma organização cooperativista.  A metodologia da 

pesquisa quanto aos meios foi o estudo de caso, é descritiva e quanto à abordagem é 

qualitativa. O foco do estudo deste trabalho foi realizado na Cooperativa Social de 

Trabalho Artes Feminina Empreendedora, primeira cooperativa do Brasil formada 

exclusivamente por mulheres presas.  Conclui-se que a COOSTAFE, possui e desenvolve 

as vertentes caraterizadoras do empreendedorismo social através da interconexão com os 

princípios cooperativos pois surgiu para responder as questões sociais como a reinserção 

social de mulheres presas no sistema carcerário do Estado do Pará. 
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                                                          ABSTRACT 

The general objective of this article was to understand the characteristics of social 

entrepreneurship developed through a cooperative organization. The research 

methodology regarding the means was the case study, it is descriptive and the approach 

is qualitative. The focus of the study of this work was realized in the Social Work 

Cooperative Artes Feminine Entrepreneur, the first cooperative in Brazil formed 

exclusively by women prisoners. It is concluded that COOSTAFE possesses and develops 

the characterizing aspects of social entrepreneurship through the interconnection with 

cooperative principles because it arose to respond to social issues such as the social 

reinsertion of women prisoners in the prison system of the State of Pará. 
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INTRODUÇÃO 

A evolução do empreendedorismo surgiu como um processo voltado para área de 

negócios e vem sendo analisado há muitos anos e muitas vezes, direcionado para o 

segmento corporativo das empresas privadas. Existe, entretanto um outro segmento que 

se direciona para o entendimento do empreendedorismo voltado para o social. 

Esta perspectiva delineia o empreendedorismo social como aquele que se 

desenvolve sob dois pontos de vista: o primeiro baliza-se do desejo de atender o que as 

forças de mercado comerciais não atendem com relação às necessidades sociais, tendo 

como meta reduzir as desigualdades sociais e econômicas a partir da criação de negócios 

sociais. O segundo aspecto está relacionado em gerar fontes de renda capazes de 

proporcionar a sustentabilidade da organização e contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida de seus membros. 

Assim, entende-se que as organizações com foco no empreendedorismo social, 

voltam-se para reduzir as desigualdades sociais e econômicas, diferentes dos 

empreendedores tradicionais, que correm riscos em benefício próprio ou da organização. 

Já a característica chave dos empreendedores sociais é que eles correm riscos em 

benefício das pessoas a quem a sua organização serve. 

As organizações consideradas como empreendedoras sociais são formadas por 

cooperativas, associações, grupos solidários e redes solidárias. A organização de grupos 

por meio de cooperativas voltadas para solução de problemas sociais tem sido apresentada 

como uma ação pública possível para o enfrentamento da exclusão de trabalhadores do 

processo produtivo. Nesse modelo o ser humano é o centro das atenções, enquanto o 

capital é mero insumo para a construção de soluções de uso compartilhado entre os donos 

do empreendimento coletivo e caracteriza-se por aliar a racionalidade econômica e o 

sentido da solidariedade social. 

Um exemplo disso é a constituição da Cooperativa Social de Trabalho Artes 

Feminina Empreendedora (COOSTAFE), objeto deste estudo, que é a primeira 

cooperativa do Brasil formada exclusivamente por mulheres presas, que se enquadra na 

categoria de cooperativa social e visa promover a reinserção social de pessoas em situação 

de cárcere. Seu registro na Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) efetivou-se em 
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julho de 2014, e no mesmo ano, a cooperativa também recebeu menção honrosa do 

Prêmio Innovare, na categoria Prêmio Especial. Desde a sua criação, a referida 

Cooperativa já atendeu mais de 100 mulheres presas e nenhum caso de reincidência 

criminal foi registrado.  

O tema deste estudo está direcionado para o Empreendedorismo social, 

desenvolvido por meio de organizações cooperativistas e a situação problema que norteia 

a pesquisa é, como se desenvolve o empreendedorismo social por meio de uma 

organização cooperativista?  

O tema desta pesquisa o empreendedorismo social é extenso e apresenta diversas 

vertentes. Por esse motivo, está limitado somente em abordar aspectos voltados para o 

empreendedorismo social com ênfase em seu desenvolvimento por meio de organizações 

cooperativistas, tendo como referência os dados levantados sobre esses aspectos na 

Cooperativa Social de Trabalho Artes Feminina Empreendedora (COOSTAFE). 

O artigo é relevante para a sociedade porque traz o conhecimento sobre os 

aspectos de empreendimentos cooperativistas como dinamizadores do 

empreendedorismo social. Do ponto de vista acadêmico ele aprofunda conhecimento, 

pois o profissional de Administração tem como uma de suas funções específicas 

contribuir para o desenvolvimento da sociedade onde atua ou atuará. Sob o ponto de vista 

pessoal, este estudo desperta um interesse maior pelo assunto devido a sua importância e 

interesse em desenvolver o conhecimento sobre o assunto, estimulando o interesse de 

aprofundar o conhecimento. 

OBJETIVOS  

O objetivo geral é compreender as características do empreendedorismo social 

desenvolvido por meio de uma organização cooperativista. E para subsidiar o 

desenvolvimento da pesquisa os objetivos específicos foram: identificar conceitos e 

características do empreendedorismo negócios, explicar do que trata o empreendedorismo 

social e compreender como o empreendedorismo social pode ser desenvolvido por 

organizações cooperativistas.  
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METODOLOGIA 

 Desta forma, o procedimento metodológico quanto aos fins da pesquisa é 

descritiva, que segundo Vergara (2013), é aquela que expõe as características de 

determinada população ou fenômeno, podendo estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza, e, não tendo compromisso de explicar os fenômenos que descreve, 

embora sirva de base para tal explicação.  

Quanto à abordagem a pesquisa é qualitativa, a qual, segundo Gil (2008) é a que 

propicia o aprofundamento da investigação das questões ligadas ao estudo e das suas 

relações, mediante a máxima valorização do contato direto com a situação estudada e não 

requer análise de dados estatísticos. 

  Os dados primários de nossa pesquisa foram obtidos mediante entrevista com a 

gestora da cooperativa em foco, com roteiro previamente estruturado, contendo cinco 

questões. Os dados secundários foram levantados por meio de livros e artigos de 

renomeados autores sobre o assunto, assim como material disponível por meio digital.  

          Quanto aos meios, a pesquisa se constitui num estudo de caso que é “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em 

seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não são claramente evidentes”. (Yin, 2010, p. 39). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi compreender as características do empreendedorismo 

social desenvolvido por uma organização cooperativista. Para essa análise, foi realizada 

uma entrevista devidamente autorizada, seguindo um roteiro previamente estruturado, 

contendo cinco questões abertas, no dia 27 de abril de 2017, ás 11:00 da manhã com a 

Diretora do Centro de Recuperação Feminino, a Dr.ª Carmen Lucia Gomes Botelho, 

gestora, idealizadora e financiadora da Cooperativa Social de Trabalho Artes Feminina 

Empreendedora (COOSTAFE) em Ananindeua (PA). Por meio das respostas obtidas na 

ocasião da entrevista foi possível associar as referências teóricas com o que foi traçado 

como objetivo da pesquisa.  

A primeira pergunta direcionou-se para a principal finalidade da cooperativa. A 
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Dr.ª Carmen Lucia respondeu que a reinserção social de suas cooperadas, se dá através 

das atividades desenvolvidas pelas mesmas priorizando a educação e profissionalização, 

integrando-as novamente ao convívio social, abolindo as reincidências criminais.                                         

A segunda pergunta tinha por objeto identificar a compreensão da Dr.ª Carmen 

em quanto ao que caracteriza a COOSTAFE como uma organização social, tendo ela 

afirmado: “A COOSTAFE é constituída por mulheres presas no Centro de recuperação 

Feminina, que precisam ser tuteladas, pois elas não podem responder por alguns de seus 

atos, dos quais eu as represento, como por exemplo, assinatura de algum contrato. Eu atuo 

como representante destas presas e isto caracteriza a instituição como organização 

social”. 

Mediante a fala da Dr.ª Carmen Lucia identificamos umas das dimensões 

caracterizadoras do empreendedorismo social, sua a missão social. Isso condiz com o 

pensamento de Meira (2012, p.8), quando afirma que “as cooperativas desempenham 

atividades econômicas tendo em conta a prossecução dos objetos sociais, consequente do 

valor humano do cooperativismo”. Isto converge com o pensamento de Almeida (2013, 

p.39) que assegura “as cooperativas educam, formam e informam porque desenvolvem 

uma missão social e para que se realize a sua missão social”. 

Falando nesta questão, questionei a Dr.ª Carmen como a COOSTAFE incentiva 

as presas a se tornarem cooperadas. Ela respondeu que as presas recém-chegadas são 

encaminhadas a um setor de triagem, onde são assistidas por profissionais da área 

psicológica, saúde e da área social e respondem um questionário buscando identificar 

aspirações pessoais de cada uma delas. A Dr.ª Lucia continuou: “muitas delas dizem que 

estão no mundo do crime porque não possuem uma profissão” oferecemos então a 

cooperativa e elas respondem que “eu não sei fazer nada” e nós afirmamos “vocês podem 

aprender”. A partir daí, continuou a Dr.ª Lucia, elas começam a se integrar na 

Cooperativa, por meio de um estágio, de aproximadamente três meses e manifestam a 

vontade de fazer parte da COOSTAFE no término do presente estagio”.  

Notou-se na fala da Dr.ª Carmen Lucia, referência a obediência ao princípio 

cooperativista da adesão livre e voluntária, o que pode se associa ao pensamento de 

Morgado 2006; Leite 2012 (apud Almeida, 2013. p.35) quando afirmam que este 

princípio também é denominado como “princípio da porta aberta”. Associa-se ainda com 

que Namorado (2013), afirma que “ninguém pode ser obrigado a entrar para uma 
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cooperativa ou continuar nela contra a sua vontade”. 

Perguntei à Dr.ª Lucia quais as vertentes do empreendedorismo social estão 

inseridas no estatuto da COOSTAFE. Ela afirmou que “as vertentes do 

empreendedorismo social estão interconectadas não somente no estatuto da Cooperativa, 

como nos princípios cooperativista”. Assim relatou: “A primeira vertente é a missão 

social, pois retiramos pessoas da criminalidade, da falta de escolaridade e da baixa renda, 

com isso começamos a tornar estas pessoas cidadãs de verdade”, isto identifica-se com o 

pensamento de Peredo e McClean,2005 (apud Almeida, 2013.p.18) quando afirma “o 

empreendedorismo social é exercido sempre que uma pessoa ou grupo, visa a criação de 

missão social (valor social) de forma exclusiva”. Ela continuou: “a segunda vertente é o 

impacto social, pois a partir do momento de retiramos uma pessoa da criminalidade, 

estamos extinguindo futuros casos de vítimas que esta pessoa evidentemente faria, pois 

se partimos do princípio que uma presa cometeu 22 crimes, seria logico dizer que ela 

sozinha fez 22 vítimas”. Ela exemplificou: “se uma pessoa é traficante de drogas, ela não 

está destruindo apenas a vida de um usuário, mais de toda a sua família, isto dependendo 

da quantidade de drogas que ela comercializa por dia vezes a quantidade de usuários que 

a consomem as drogas”. Ela continuou: “quando tiramos uma pessoa do mundo do tráfico, 

da criminalidade estamos devolvendo para a sociedade a tão almejada paz social. 

Infelizmente o impacto social que isto causa ainda carece de muito estudo, para podermos 

definir numericamente o que isso representa de ganho para a sociedade”. A fala da Dr.ª 

Carmen converge com o pensamento de Austin et al. 2006 (apud Almeida,2013) quando 

confirma que “medir o impacto social (mudança social) se transforma numa dificuldade, 

particularmente, devido a fatores como dimensões temporais ou diferenças na percepção 

do impacto social criado”.  

A Dr.ª Carmen foi enfática ao citar a inovação social como uma vertente do 

empreendedorismo social. Ela disse: “Quando realizamos a criação de uma cooperativa 

dentro de uma penitenciária, foi uma ação totalmente inovadora, pois fomos a primeira 

cooperativa formada exclusivamente por mulheres presas do Brasil e tendo 

aproximadamente quatro anos de existência ainda somos a única”. A Dr.ª ainda afirmou: 

“A criação do COOSTAFE é algo inovador para o sistema carcerário brasileiro”. Sua fala 

condiz com que Harayama e Mitta,2001 (apud Almeida,2013, p.19) ao afirmarem que “A 

inovação social diz respeito a novas estratégias, conceitos, ideias e organizações que 



 IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

atendem a todos os tipos de necessidades sociais, fortemente a sociedade civil”. Condiz 

também com que Noya, 2001 (apud Almeida, 2013, p.19) quando afirma que “o objetivo 

principal da inovação social é enfrentar desafios sociais, fornecendo soluções inovadoras, 

com vista à produção de mudança social”. A Dr.ª Carmen citou outra a dos valores 

incontentáveis como transparência, responsabilidade e democracia, que estão 

incorporadas na governança das organizações socialmente empreendedoras. Ela disse: 

“estes valores são compartidos, todas têm responsabilidades porque todas estão 

democraticamente inseridas na cooperativa”. Observou-se em sua fala, a referência ao 

princípio da gestão democrática dos membros. Isto acopla ao pensamento de Meira (2012, 

p.11) ao afirmar:  

“A governança das cooperativas caracteriza-se como uma governança 

participativa e orientada para os seus membros. Efetivamente, a 

democraticidade dos processos de decisão é considerada como uma das 

mais relevantes especificidades da cooperativa e que se reflete na 

governação da mesma”. 

 

Finalizando a Dr.ª Carmen ainda citou, mas uma vertente, a Sustentabilidade 

Econômica do empreendimento social. Ela que “isto possível por meio das vendas online 

sob a minha administração e a de outros servidores dos produtos que as cooperadas 

fabricam” e continuou: “não tenho palavras para expressar o que sinto quando ouço elas 

disserem que estão sustentando suas famílias com um dinheiro licito, que outrora era 

ilícito”. Sua fala alinha-se a que Mair e Marti,2006; OECD,2010 (apud Almeida,2013, 

p.20) quando afirmam “no empreendedorismo social, apesar a criação de valor social ser 

o proposito principal, a criação de valor econômico é imprescindível para garantir a 

sustentabilidade da iniciativa e a autossuficiência financeira”.  

Finalmente perguntei a Dr.ª Carmen como as atividades desenvolvidas pela 

COOSTAFE produzem impacto social. Ela respondeu: “A COOSTAFE lapida mulheres 

conscientizando-as a mudarem de vida, ou seja, o impacto social que isto produz pode ser 

desmembrado em individual e coletivo. É individual porque fazemos com que estas 

mulheres repensem sobre o caminho que escolheram e chegaram até aqui, por sua vez é 

coletivo porque reflete sobre a nossa sociedade que deixa de sofrer com este tipo de 

moléstia social”. Ela afirmou ainda: “o impacto social de um projeto como este em uma 

penitenciária infelizmente é minimamente percebido, porque os projetos sociais dentro 

das penitenciárias ainda são muito poucos”. Isto converge com que ressaltam Melo Neto 
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e Fores (2001, p.31). “O processo de empreendedorismo social exige, principalmente o 

redesenho de relações entre comunidade, governo e setor privado, que se baseia no 

modelo de parcerias”. Ela finalizou: “Meu sonho é que muitos empreendimentos sociais 

como este fossem desenvolvidos com objetivo de impactarem a sociedade, infelizmente 

não a fomentação do empreendedorismo social na governança de nosso Estado. Acredito 

que este assunto deveria ser amplamente divulgado, impulsionando pessoas a 

desenvolverem ideias que transformassem a vida de pessoas que estão no mundo do 

crime”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral deste estudo foi compreender as características do 

empreendedorismo social desenvolvido por uma organização cooperativista. Para o 

desenvolvimento deste estudo foi considerado os seguintes objetivos específicos: 

identificar conceitos e características do empreendedorismo negócios, explicar do que 

trata o empreendedorismo 

social e compreender como o empreendedorismo social pode ser desenvolvido por 

organizações cooperativistas.  

Buscamos embasamento teórico em autores renomados no assunto, os quais 

subsidiaram a elaboração deste estudo não somente ao alcance dos seus objetivos 

específicos descritos em cada tópico como na compreensão do problema que norteou esta 

pesquisa. 

 Por meio da pesquisa de campo e da aplicação teórica de estudos acerca do 

empreendedorismo social evidenciamos que este se desenvolve por meio de uma 

organização cooperativista através da interconexão entre as suas vertentes e os princípios 

cooperativos, pois a criação de uma organização cooperativa não está exclusivamente 

direcionada ao exercício de atividades que produzam somente valor econômico, mas 

imprescindivelmente a criação de valor social.  

Constatamos que a Cooperativa Social de Trabalho Artes Feminina 

Empreendedora (COOSTAFE) possui as vertentes caracterizadoras do 

empreendedorismo social, porque surgiu para responder as questões sociais da reinserção 

social de mulheres presas no sistema carcerário do Estado do Pará. Assume vertente da 

missão social atrelada a vertente do impacto social que suas atividades produzem para a 
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sociedade, e por sua vez atrela-se a vertente da inovação social. Sua criação constitui-se 

um fato inovador, pois foi e continua sendo a primeira cooperativa do Brasil formada 

exclusivamente por mulheres presas, um ato a altura de um reconhecimento nacional. A 

COOSTAFE ainda possui outras duas vertentes: a sustentabilidade econômica obtida 

pelas vendas dos mais diferentes produtos feitos pelas próprias cooperadas, isso é o que 

mantem o funcionamento da cooperativa e restaura a dignidade humana a suas cooperadas 

e que positivamente alcança as suas famílias. Outra vertente são os valores transparência, 

responsabilidade e democracia atrelam-se aos princípios cooperativos que se assentam 

prevalecem em sua gestão e isso a diferencia de empreendimentos rotulados pela palavra 

social e que infelizmente não transformam nossa sociedade. 

  Constatamos, ainda, na elaboração da pesquisa que os respaldos teóricos sobre o 

tema empreendedorismo social, na maioria, são propriamente de autores de origem 

estrangeira. Constatamos também que o tema ainda é um conceito aberto e em construção, 

constatamos mais um outro elemento através da entrevista da Dr.ª Carmen Lucia que 

afirma que “a complexidade da medição do impacto social que a COOSTAFE produz em 

nossa Estado, isto é um fato que carece ser estudo e evidenciado”.  

Ressalta-se que a Dr.ª Carmen Lucia Gomes Botelho, Diretora do CFR, gestora, 

idealizadora e financiadora da COOSTAFE pode ser considerada uma empreendedora 

social, pois não somente objetiva, como acredita na transformação do ser humano, posso 

afirmar que é uma mulher “estado de espirito inconformado” com os problemas que 

atingem a sociedade. A ela a meus mais singelos votos de respeito e admiração. 

Sobre tudo isso, conclui-se que o empreendedorismo social surgiu em resposta 

aos problemas e necessidades sociais que não são atendidas pelo mercado privado e pelo 

governo. De fato, vivemos um momento de grandes problemas sociais, como pobreza e 

violência no Brasil e no mundo, que devem ser estagnadas pelas autoridades políticas das 

nações e passarem a ser criadas e aplicadas ações de restauração social 

   Ao final deste trabalho, desejamos que este artigo sirva como fonte de 

referência para a realização de outras pesquisas sobre o tema. 

E, por fim, esclarecemos que o assunto, devido sua fundamental importância, requer que 

novos estudos sejam levados a efeito, para que se possa compreender o foco da questão. 
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