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Resumo 

A conceituação de Gestão Social é um debate não finalizado, sua versatilidade e por adotar 

métodos de outras formas de gestão, não a permitem ter um escopo claro e bem definido. 

Apesar de sua origem não ser recente, os estudos relacionados a temáticas são, principalmente 

no Brasil. Nesse estudo, analisamos um dos times da rede Enactus Brasil, o Time Enactus 

UFCA, para exemplificar e tentar identificar como esse modelo de gestão se encaixa em ações 

do poder público, privado e sociedade civil. Dessa maneira, podemos estabelecer a gestão 

social como uma forma de gestão particularizado de cada grupo social que tem como 

permissiva básica promover um desenvolvimento igualitário para as pessoas envolvidas, 

equalizando as diferenças geográficas e culturais do Brasil. 
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Abstract 

The conceptualization of Social Management is an unfinished debate, its versatility and to 

adopt methods of other forms of management, do not allow it to have a clear and well defined 

scope. Although its origin is not recent, the studies related to the themes are mainly in Brazil. 

In this study, we analyzed one of the Enactus Brasil network teams, Time Enactus UFCA, to 

exemplify and try to identify how this management model fits into public, private, and civil 

society actions. In this way, we can establish social management as a form of individualized 

management of each social group that has as basic permissive to promote an equal 

development for the people involved, equalizing the geographical and cultural differences of 

Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil enquanto nação passou por reformulações ao longo da sua história: de colônia a 

império e de monarquia a república. No final dos anos 80, o país passou pelo processo de 

redemocratização latente buscando construir novas formas de gestão que pudessem atender 

todas as necessidades dos brasileiros. Vindo de um regime ditatorial marcado pela censura e 

perseguição a grupos sociais e políticas, diversos setores da sociedade clamavam por mais 

espaço e participação, nesse contexto histórico: a vertente gerencial e a vertente societal.  

A vertente gerencial foi construída no Brasil durante os anos de 1990, no governo do 

ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Com sua origem na reforma do Estado ocorrida na 

Europa e nos Estados Unidos, se relaciona diretamente com o gerencialismo. A vertente 

gerencial ganhou força pela descrença na forma de administração pública durante a crise do 

nacional desenvolvimentismo e de todo o patriotismo exacerbado do regime militar e, 

observando o sucesso em outros países, a vertente ganhou força em território nacional. Implantada 

durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso através do Ministério de 

Administração e Reforma do Estado (MARE) com o então ministro Luis Carlos Bresser-

Pereira, o mesmo realizou visitas aos Estados Unidos para consolidar a forma de gestão do 

governo brasileiro (DE PAULA, 2005). Segundo a análise de literatura de De Paula (2005), a 

vertente gerencial foca nas dimensões econômico-financeira e institucional-administrativa. 

Com o projeto político do ajuste estrutural e do gerencialismo, o governo de FHC, como passou 

a ser chamado o governo de Fernando Henrique Cardoso, se foca em reorganizar o aparelho do 

Estado e reestruturar a gestão, focando em questões mais administrativas com forte 

hierarquização. 

Em contraponto, temos a vertente societal como uma forma de gestão alternativa 

contando com conselhos gestores e ampla participação social. Tem sua origem nos 

movimentos populares da década de 60 e 70 nas comunidades Eclesiais de base (CEBs) 

inspirada em ideais de libertação e educação popular. As CEBs se tornaram ambientes de 

forte discussão política e de junção da comunidade para solução de questões básicas como 

saúde e educação. No entanto, somente anos depois, as CEBs se tornaram o que hoje 

conhecemos como Organizações Não Governamentais (ONG’s) que, com isso, tentaram 
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romper a forma centralizada de poder no exercício público, usando como exemplo mutirões 

de casas populares e hortas comunitárias em Santa Catarina (DE PAULA, 2005). 

Segundo De Paula (2005) a grande desvantagem da vertente societal, em que a 

gerencial se sobressai, é como o Estado se articularia em uma visão macroespacial. Essa 

vertente ainda não apresentava respostas concretas e casos de sucesso para atender de forma 

adequada a imensidão do país. Com o avançar das pesquisas e a reinvenção de conceitos, a 

vertente societal dá origem a uma forma de gestão presente fortemente no terceiro setor, a 

gestão social. 

Apesar de ser relacionado rapidamente como um modelo antagônico a tudo que seria 

empresarial, a conceituação de Gestão Social tem origens profundas e não é facilmente 

definida, nem entre os pesquisadores mais renomados da temática. Esse modelo de gestão, 

não se limita apenas a um setor e, diferente de outras formas de gestão, a gestão social tem 

como problemática central à gestão de demandas e necessidades sociais antes de um numero 

meramente financeiro. A sua falta de definição gera um risco de uma generalização 

equivocada. Segundo França Filho (2007), a gestão social pode ser entendida como meio e 

como fim para o alcançar de objetivos enquanto se urge e se discute por um conceito que 

possa ser consenso entre pesquisadores e atores da área.    

 Segundo Cançado (2014) para compreender Gestão Social um conceito importante que 

devemos entender é a noção de Interesse Bem compreendido de Tocqueville ao descrever a 

sociedade americana, em que o bem-estar coletivo é uma pré-condição para o bem-estar 

individual. Dessa forma, Cançado (2016) trata que a relação de gestão e institucionalização 

deve ser tida com cautela, uma vez que esse conceito possa ser transfigurado.  

 Nesse estudo, observaremos como encontrar a Gestão Social pode ser encontrada no 

poder público, na gestão privada e do terceiro setor, utilizando como objeto de estudo as ações 

do Time Enactus da Universidade Federal do Cariri. 

 

OBJETIVOS 

Analisar as ações e as relações do Time Enactus da Universidade Federal do Cariri 

durante o ano de 2018 e, usufruir disso, para demonstrar e tentar estabelecer momentos em 

que a Gestão Social esteja presente de forma efetiva, trazendo resultados expressivos. 
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METODOLOGIA 

Método de estudo 

O estudo é planejado em três etapas: estudo prévio, analise de material e discussão dos 

resultados.  

No estudo prévio foram realizadas leituras sobre textos e livros que tratam sobre a 

conceituação de Gestão Social e as suas aplicações. Na etapa de “Análise do Material”, são 

observados os relatórios desenvolvidos pelo Time Enactus UFCA durante o exercício no ano 

de 2018 e a entrevista coletiva entre os representantes dos projetos que atuaram no período. 

Por fim, com a junção do material, os resultados são apresentados e discutidos para uma 

compreensão final e atender o objetivo principal do presente estudo. 

 

Time Enactus UFCA e sua atuação em 2018 

 

Com presença em diversos países, a Enactus, uma organização sem fins lucrativos 

que procura através da relação institucional com empresas multinacionais, apoiar e estimular 

capacidades de liderança em universitários através do empenho em desenvolver projetos 

pautadas no empreendedorismo social (ENACTUS HANDBOOK, 2015). 

No primeiro período de 2018, o time Enactus UFCA contou com a participação de 

vinte e duas membros, dois professores conselheiros. Desenvolvendo atividades em quatro 

comunidades distribuídos nas cidades de Crato, de Juazeiro do Norte e de Barbalha através de 

dois projetos: um pautado no desenvolvimento rural sustentável, o Bio+ objeto de estudo 

nesse trabalho, e outro pautado no empoderamento feminino, o projeto Mulecas. Dessa forma, 

os membros procuram aprender e experimentar empoderando pessoas e fazendo a diferença 

em nossa comunidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para facilitar a compreensão, os resultados são divididos pelo espaço ou pelo lugar em 

que a gestão social foi identificado, ou seja, trataremos separadamente das ações junto a 

empresas privadas, ao poder público e ao terceiro setor. 

 

Gestão Social e poder público 
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De acordo com Cançado, Tenorio e Pereira (2011), a Gestão Social pode ser 

identificada em diversos setores da administração pública tanto em sua estrutura básica como 

em diversas politicas nacionais. Os conselhos gestores são exemplos práticos, apesar de 

receberem ponderações dos próprios autores do estudo. 

Segundo Paulo Freire (1983), a extensão rural não pode ser confundida com 

assistencialismo de forma que, os conhecimentos técnicos se unam com os saberes locais. O 

que muitas vezes ocorre em sua implantação e que, passa a se confundir com extensão, é a 

atividade de assistência técnica em que não se tem uma preocupação infundada no 

desenvolvimento comunitário e somente em uma prestação de serviço direta. Não obstante, a 

extensão rural caso não seja bem aplicada, pode agir mais como uma forma de invasão 

cultural do que como um processo construtivo. 

Com o projeto Bio+ temos ações semelhantes a extensão rural entendida como política 

pública. No caso do Time Enactus UFCA, temos uma comprovação de como a gestão social 

pode ser utilizado como um meio para implantação de políticas públicas. A gestão 

participativa e a extensão rural são ferramentas que podem ser usadas nessa situação. Dessa 

forma, ao aproximarmos a gestão social do setor público, podemos tê-la como um meio ou 

como uma finalidade para garantir a eficiência de ações. No entanto, alguns termos não 

podem deixar de aparecer para a devida implantação como por exemplo a autoconstrução, a 

gestão participativa e o conhecimento compartilhado. 

Por fim, não necessariamente implica que o setor público será responsável por todas as 

ações, a relação desse com o terceiro setor, por exemplo, pode garantir a ação sem 

necessariamente um grande aparato público. 

 

Gestão Social e empresas privadas 

 

As ações do time Enactus UFCA, tem suas finanças pautada principalmente na 

participação de editais articulados pela Enactus Brasil junto a grandes multinacionais. Em 

2018, as ações foram financiadas pela Fundação Cargill e pela Nufarm, empresas parcerias da 

Enactus Brasil que direcionam recursos periodicamente para o desenvolvimento de projetos. 

Além disso, a doação de materiais e de recursos por parte de colaboradores regionais 

contribuiu para realização das ações. 
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Dessa forma, vemos uma possibilidade da gestão social se aproximar do setor privado. 

Fugindo um pouco da noção de aplicação direta na rotina de uma empresa, até mesmo pela 

sua finalidade que é crescer e obter lucro, vemos a possibilidade do redirecionamento de 

recursos para financiar ações de gestão social. Esse tipo de ação é incentivado pelo Governo 

Federal através da redução de impostos para aqueles que contribuem. 

 

Gestão Social e Terceiro Setor 

 

Através da análise do Time Enactus UFCA, podemos ter um conhecimento mais prático 

de como a gestão social pode funcionar como um meio de se alcançar um desenvolvimento 

comunitário mais igualitário.  

A adequação de metodologias para os mais diversos públicos é essencial para efetivo 

impacto na comunidade. Reforça-se novamente a modificação já prevista por pesquisadores 

em gestão social, dos métodos de aplicação em cada realidade fugindo novamente de uma 

metodologia pré-elaborada como garantia de sucesso. Além da mobilização comunitária, o 

receio de novas formas de ver ou de fazer algum serviço assustam as comunidades que 

mesmo após uma relação construída com os membros do time, ainda apresentam resistência 

para a implantação de novos métodos.  

Não obstante, urge a necessidade de se conhecer mais profundamente todos os impactos 

sociais gerados pelo projeto e entender mais tecnicamente como essas tecnologias realmente 

agem em contato com o meio natural de cada comunidade. Além de outros problemas 

identificados na análise inicial podem ser inseridos no desenvolvimento do projeto como a 

falta de identidade cultural dos mais jovens com a comunidade e a falta de conhecimento dos 

produtores de diversas políticas públicas que podem ser integradas em cada uma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conceito de gestão social pode ser resumido em uma forma de gestão com 

participação ativa de todos os interessados, levando em consideração que o objetivo principal 

é atender o interesse comum compreendido. Vemos nos exemplos práticos que as ações 

podem ser efetivas até que se leve e se compreenda o que é preciso fazer para alcançar o 

desejado. 
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Não se pode negar, que para ampla aplicação em território brasileiro dessa forma de 

gestão, todo o modelo de gestão deveria ser revolucionado, pois seria incompatível para o 

sistema atual e a sua forma de ver a nação. No entanto, indiscutivelmente o país necessita de 

uma forma de gestão própria.         

 A diversidade de povo, a diversidade geográfica e os diversos processos de formação 

não aceitam uma forma de gerir todos os interesses advindos de outros países, podendo ser 

apontado como uma das falhas do sistema gerencial. Não obstante, a gestão social pode servir 

como uma forte base para o desenvolvimento dessa nova forma de gerir, principalmente, por 

adaptar a gestão as realidades e a vontade do povo. 

Por fim, a gestão social é tão versátil em seu conceito que tentar limitar pode ser 

antagônica as suas principais características, que é a plena adequação a realidade. 
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