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Resumo 

A Metodologia de Obtenção de Dados Secundários (mODS) é uma ferramenta de prospecção 

criada pelo time Enactus UFABC com o intuito de facilitar o processo de mapeamento de 

comunidades. Tal mecanismo busca auxiliar o time a pensar os problemas e as realidades das 

sete cidades que compõem a região do Grande ABC, sobretudo a partir dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. Com base na 

plataforma de dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, obtidos dos Censos 

Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o time Enactus 

UFABC acelera o processo de analisar o cenário da região na qual se faz presente e exercita 

as reflexões sobre abordagens de comunidades e estratégias de desenvolvimento de projetos.  
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Abstract 

The Secondary Data Acquisition Methodology is a prospecting tool created by the Enactus 

UFABC team in order to facilitate the process of mapping communities. This mechanism 

seeks to help the team to think about the problems and realities of the seven cities that make 

up the region of the great ABC, especially from the United Nations Organization for 

Sustainable Development Goals (SDGs). Based on the data platform of the Atlas of Human 

Development in Brazil, obtained from the Demographic Census of the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics, the Enactus UFABC team accelerates the process of analyzing the 

region in which it is present and exercises the reflections on community approaches and 

project development strategies. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de um projeto Enactus perpassa diversos estágios e processos, do 

primeiro contato com a comunidade até a sustentabilidade plena. Os desafios encontrados 

pelos times Enactus são complexos e requerem reflexões, tomadas de decisões assertivas e 

propositividade em suas resoluções. A fase de prospecção de comunidades, é definitiva para 

que os demais passos sejam dados. Contudo, encontrar oportunidades de atuação e efetivação 

de projetos não é uma tarefa simples.  

Alinhado a essa perspectiva, o time Enactus UFABC desenvolveu um mecanismo 

para potencializar a análise sobre os problemas de sua região. A Universidade Federal do 

ABC está alocada em duas - Santo André e São Bernardo do Campo - das sete cidades - São 

Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra - da região do grande 

ABC, nesse sentido, ponderar sobre as realidades e demandas de um dos mais emblemáticos 

polos metropolitanos do país exige estratégias e processos capazes de abarcar uma ampla 

quantidade de informações.  

O time Enactus UFABC, no fim de 2018, designou a uma equipe a tarefa de 

prospectar uma comunidade e uma nova oportunidade para realização de um projeto. Esta, por 

sua vez, percebeu que trabalhar dados e indicadores sócio-econômicos poderia agilizar e gerar 

abordagens holísticas das principais questões que envolvem o ABC. As discussões, então, 

foram pautadas sobre quais dados seriam utilizados e a partir de quais organizadores, tendo 

em vista a complexidade do tema que, de acordo com Ranulfo Parahos et al., é uma 

 característica quando se trabalha com questões sociais:  

 

“São os indicadores que permitem estimar a efetividade das ações 

governamentais e avaliar em que medida o dinheiro público está sendo 

eficientemente utilizado. São os indicadores que são utilizados pelos meios 

de comunicação para descrever a saúde de uma determinada administração. 

No entanto, os indicadores apenas podem cumprir esses papéis quando os 

pesquisadores compreendem efetivamente o que eles são, quais são as suas 

características e como eles são construídos” (2013, p. 168, v. 44).  

 

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - que utiliza dados colhidos dos 

Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010, realizados pelo Instituto Brasileiro de Estatística 

e Geografia (IBGE) - foi a plataforma que organizou os dados oficias com os quais decidimos 

trabalhar.   
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O Censo Demográfico pode ser definido como um estudo estatístico referente a uma 

população, possibilitando o reconhecimento de uma série de informações a respeito das 

condições de vida em que os brasileiros encontram-se. Além disso, devido ao seu caráter de 

abrangência ser nacional, os censos fundamentam parâmetros para entender as múltiplas 

realidades existentes em nosso país. Em consequência, utilizar as tabelas nas quais existem 

esses dados manuseados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil foi uma estratégia 

adotada pela equipe de prospecção para desenvolver a Metodologia de Obtenção de Dados 

Secundários (mODS).  

 

BASE E GERAÇÃO DE DADOS 

 

Os indicadores sociais são instrumentos importantes no processo de formulação 

das políticas públicas e na organização das demandas da sociedade. Assim, de acordo com 

Januzzi: 

 

“Um indicador social é uma medida, em geral, quantitativa, dotada de 

significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 

operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para 

pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação de políticas). É um 

recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um 

aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na 

mesma” (2012, p. 22). 

  

Nessa perspectiva, analisar os indicadores sociais é uma maneira de monitorar as 

mais diversas realidades das sociedades, uma vez que “podem se referir à totalidade da 

população ou a grupos sociodemográficos específicos, dependendo do interesse substantivo 

inicialmente idealizado” (JANUZZI, 2012, p. 23). Ademais, são através desses dados que 

estudos sobre as dinâmicas de transformações do corpo social  são viabilizados. Pensá-los, 

então, é um exercício do qual resultam inúmeros questionamentos, dentre os quais podem ser 

usados para guiar as tomadas de decisões do poder público e de instituições do terceiro setor.  

É nesse contexto que o time Enactus UFABC percebeu que se apropriar de 

indicadores sociais poderia potencializar ainda mais seus métodos de prospecção. De acordo 

com Jack Levin e James Alan Fox, esse processo é definido como “análise secundária” dos 

indicadores sociais:  



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

“ 

 

 

“Eventualmente, é possível que o pesquisador social não colete os 

próprios dados, utilizando conjuntos de dados previamente coletados 

ou reunidos por outros. Frequentemente designadas como dados de 

arquivo, essas informações provêm de fontes do governo, agências 

particulares ou mesmo faculdades e universidades. O pesquisador 

social não é, portanto, o primeiro a analisar os dados. Assim, tudo o 

que ele faz para examinar os dados é chamado de análise secundária. 

Essa abordagem tem uma vantagem óbvia sobre a coleção de dados de 

primeira mão: é relativamente rápida e fácil, mas ainda assim explora 

dados que podem ter sidos coletados de uma maneira cientificamente 

sofisticada. Por outro lado, o pesquisador fica limitado ao que está 

disponível, nada podendo dizer sobre como as variáveis são definidas 

e medidas” (2004, p. 6, grifos dos autores). 

 

Dessa forma, aplicado ao contexto do nosso time, os dados secundários são obtidos a 

partir da base de informações do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, que por sua 

vez, processam e categorizam os censos do IBGE. Assim, o time é capaz de refletir sobre 

conceitos e indicadores sociais para que tomadas de ações sejam possíveis e assertivas, e com 

isso, fomentar o surgimento de novos projetos. 

 

ESTUDO DE CASO: METODOLOGIA DE OBTENÇÃO DE DADOS SECUNDÁRIOS 

 

Dado o contexto de geração e utilização de dados secundários, será abordado em 

seguida o processo de prospecção do time Enactus UFABC e sua nova metodologia para 

facilitar o reconhecimento de comunidades.  

 

O que é prospecção? 

Em seu sentido etimológico, proveniente do latim Prospectu, prospecção significa 

“ato de ver à frente”. Nessa lógica, prospectar é buscar oportunidades, abrir caminhos, 

desbravar aquilo que não é visível a todos. O objetivo da prospecção é criar, explorar e testar 

os futuros possíveis e desejáveis para melhorar as decisões, incluindo a análise de como essas 

condições podem mudar a partir da implementação de projetos e ações. A base de nossas 

decisões durante todo o processo de prospecção sempre deve ser pautada nos critérios de 

melhorias de vida e sustentabilidades da Enactus. 
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Histórico de prospecção time Enactus UFABC 

O time Enactus UFABC já experimentou prospectar algumas comunidades. Os 

processos foram iniciados por meio de contato direto com pessoas envolvidas em grupos ou 

ações passíveis de se tornarem um projeto e até mesmo por um diagnóstico mais elaborado, 

em  parceria com a  ONG TETO, usando a metodologia Escutando Comunidades (ECO). Tal 

momento foi descrito em “Diagnóstico participativo na comunidade Pintassilgo” (CAMPOS; 

RIBEIRO, 2017). 

Após a experiência de utilizar o ECO, o time Enactus UFABC iniciou discussões e 

atividades para o desenvolvimento de uma metodologia de prospecção própria,  adequada aos 

recursos e conhecimentos disponíveis. Parte do debate foi consolidado no texto “Prospecção 

de Comunidades” (PIRES; PESSÔA; BATISTA, 2017). As discussões foram incorporadas no 

escopo de atividades de uma das equipes do time. 

Para além das pesquisas, adquiriu-se experiência prática com a prospecção e 

execução de projetos. Ao longo de 2018, buscou-se vincular atividade de prospecção à 

metodologias e cultura de inovação, no qual as informações resultaram na construção do 

artigo “O direcionamento da cultura de impacto para o avanço da frente de inovação no time 

Enactus UFABC” (PIRES; GIMENEZ, 2018), e na Metodologia de Prospecção, documento 

interno do time Enactus UFABC. No mesmo ano, o projeto aplicado na comunidade 

Pintassilgo, citada anteriormente, foi encerrado por questões territoriais diretamente 

relacionadas a viabilidade de execução do mesmo, as quais poderiam ser identificadas em um 

momento inicial de análise e diagnóstico.  

Após essa experiência, e outras pelas quais o time Enactus UFABC vivenciou, 

percebeu-se que o detalhamento da etapa de prospecção impacta em todas as etapas 

posteriores do projeto, inclusive na definição de sua sustentabilidade. Desta forma, suscitou-

se a necessidade de incrementar este ponto de vista nas metodologias utilizadas. 

Portanto, a partir das experiências aqui descritas, foi desenvolvida a Metodologia de 

Prospecção atual do time Enactus UFABC, que prevê as seguintes etapas, em ordem de 

execução: mapeamento de comunidades, estudo de viabilidade da comunidade, diagnóstico e 

estudo de viabilidade de projeto Enactus. Satisfeitas essas etapas a equipe passa a elaborar o 

protótipo de um projeto junto à comunidade. 

 



 
 
IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL  
ENACTUS BRASIL 

 

 

 

Metodologia de Obtenção de Dados Secundários (mODS) 

Dadas as explicações sobre como operamos a atual Metodologia de Prospecção do 

time Enactus UFABC, apresentamos agora o funcionamento de uma ferramenta para auxiliar, 

sobretudo, o mapeamento de comunidades. Nessa etapa, o contato com a comunidade por 

vezes pode surgir por meio de pessoas que já conhecemos ou que sabem da nossa atuação 

enquanto Enactus, contudo, como prosseguir quando essas oportunidades não se fazem 

presentes? Como já citado, a região do grande ABC é composta por sete cidades e, por isso, 

nos perguntamos sobre como poderíamos escolher em quais desses municípios atuar, ou 

ainda, em qual bairro e a partir de qual problema. Esses questionamentos que guiaram a 

formulação da Metodologia de Obtenção de Dados Secundários (mODS).  

A mODS, que tem como fonte de informações os censos demográficos do IBGE, por 

intermédio da plataforma do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, associa esses 

indicadores sociais com alguns dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 

sendo eles: 1. Erradicação da Pobreza; 3. Saúde e Bem Estar; 4. Educação de Qualidade; 5. 

Igualdade de Gênero; 6. Água Potável e Saneamento, 7. Energia Limpa e Renovável; 8. 

Trabalho Decente e Crescimento Econômico; 10. Redução das Desigualdades e 11. Cidades 

e Comunidades Sustentáveis. O critério de escolha de tais ODS acontece pela associação e 

inclusão dos indicadores sociais que o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil trabalhou 

a partir dos Censos Demográficos do IBGE. A Enactus UFABC, então, categorizou todos os 

indicadores dentro de cada uma das ODS acima citadas, de acordo com o dicionário de 

indicadores disponibilizado pelo Atlas.  

Sendo assim, a mODS consiste no estudo das localidades das cidades em que nos 

encontramos a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A fim 

de proporcionar condições para uma tomada de decisão baseada na visão holística das 

necessidades da região, a mODS surge para conciliar as principais temáticas com as quais 

podemos trabalhar -  isto é, as ODS -  com os nomes das comunidades em que os indicadores 

sociais demonstram-se mais alarmantes. 

Para explicar a Metodologia de Obtenção de Dados Secundários utilizaremos como 

exemplo um case no qual deseja-se trabalhar com comunidades que não possuem acesso à 

energia elétrica (ODS 7 ). Desta forma, a metodologia segue os seguintes passos:  
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1. A primeira etapa é pensar em qual dimensão o time gostaria de atuar. No site do Atlas 

do Desenvolvimento Humano do Brasil encontramos, na aba Consulta: IDHM, 

Demografia, Educação, Renda, Trabalho, Habitação, Vulnerabilidade e População. 

Após selecionar o macrotema e seus respectivos indicadores, aplicamos o filtro das 

cidades. Como o grande ABC é composto por sete cidades, esse estágio é muito 

importante, pois essa plataforma apresenta os valores dos indicadores de cada 

município e a média geral do país. No contexto do case utilizado, no site do Atlas, 

selecionamos os seguintes itens: o tema Habitação, as cidades que compõem o ABC, o 

indicador de energia elétrica em domicílios e a data em que os censos foram aplicados 

(Figura 1). Com essa imagem, observamos que a cidade que apresenta os níveis mais 

baixos de domicílios com acesso à energia elétrica é Rio Grande da Serra, e que, além 

disso, de 2000 para 2010, apresentou uma diminuição dessa porcentagem. 

 

(Figura 1: Imagem do site do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil com os valores das cidades do ABC 

e da média do Brasil com relação à % da população em domicílios com energia elétrica nos anos 2000 e 2010). 

 

2. Após analisarmos esses dados da plataforma do Atlas, obtemos uma cidade foco em 

comparação com as demais da região do ABC. Em seguida, utilizamos a planilha que 

construímos com os dados do IBGE, disponibilizados também pelo Atlas. Nessa 
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amenta, podemos selecionar a cidade, os bairros e/ou regiões, a ODS (com os 

indicadores do IBGE que categorizamos) e as datas dos Censos (Figura 2). 

 

 

 

(Figura 2: Ferramenta construída pelo time Enactus UFABC na qual existem categorias de filtros que podem ser 

aplicados para gerar dados específicos sobre a temática que o time gostaria de abordar e potenciais comunidades 

a serem contactadas).  

 

3. Como já sabemos com qual ODS estamos trabalhando, consultamos o Dicionário de 

indicadores do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (com nossas 

categorizações) para entender melhor sobre os indicadores e o que as siglas significam 

na prática com referência a essa temática (Figura 3). 

 

(Figura 3: Imagem com o significado da sigla T_LUZ e demais siglas de indicadores que compõem nossa 

metodologia). 

 

4. O passo seguinte é selecionar todos os filtros. A prosseguir com nosso exemplo, Rio 

Grande da Serra e a ODS 7, “Energia Limpa e Renovável”, encontramos os dados dos 

nomes dos bairros e aqueles referentes aos domicílios com acesso à energia elétrica 

em 2000 (Figura 4) e em 2010 (Figura 5). 
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(Figura 4: Imagem com as informações do censo de 2000 sobre os indicadores T_LUZ e T_SLUZ nos quatro 

principais bairros de Rio Grande da Serra). 

 

 

 

 

(Figura 5: Imagem com as informações do censo de 2010 sobre os indicadores T_LUZ e T_SLUZ nos quatro 

principais bairros de Rio Grande da Serra). 

 

5. Por fim, com as figuras 4 e 5 acima, uma série de discussões podem ser levantadas e, 

sobretudo, obtemos o nome dos bairros e/ou regiões com menor índice de domicílio 

que possuem acesso à energia. Assim, o time pode buscar essas localidades em mapas 

e, posteriormente, visitar essas regiões e aplicar um diagnóstico com as pessoas que 

vivem nessas condições.  

6. É válido ressaltar que essa metodologia já apresenta um tópico específico (ODS) com 

o qual o time gostaria de pensar soluções junto à comunidade, porém, é somente 

através de diagnósticos presenciais e contatos frequentes com esse grupo que um 

projeto poderá surgir. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Presenciamos uma evolução nos métodos e processos de prospecção no nosso time. 

Nessa perspectiva, durante o último ciclo, propomos a Metodologia de Obtenção de Dados 

Secundários (mODS), que identifica oportunidades para se realizarem potenciais projetos em 

algumas das sete cidades da região metropolitana do ABC. Mesmo ainda em fase de 

prototipação, a mODS já apresenta grande potencial, trazendo uma nova mentalidade para o 

time no que diz respeito à fase de prospecção, valorizando os indicadores e dados sociais 
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e permitindo uma visão holística do problema com o qual se pretende trabalhar na região. 

A Metodologia de Obtenção de Dados Secundários (mODS), que utiliza o banco de 

dados do IBGE, por meio do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, é fácil de ser 

replicada e explorada por outros times Enactus que, então, através da mODS, poderão pensar 

o contexto e o ambiente de suas cidades na lógica dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável.  
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