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Resumo 

O trabalho discute a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 

(ODS), ferramenta de visibilidade às demandas sociais, na estrutura e planejamento no 

empreendedorismo social, alinhada às soluções das problemáticas propostas pelos negócios de 

impacto.  De forma específica, o trabalho apresenta o negócio social CosturaÊ, da associação 

Enactus UFPA, como uma case de sucesso da aplicação eficaz e de qualidade dessa 

associação, por meio da capacitação em corte e costura de uma comunidade de mulheres 

vulneráveis sócio e economicamente, e empoderamento educacional de alunos de uma escola 

pública. 
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Abstract 

The paper discusses the implementation of the UN Sustainable Development Goals (SDGs), 

visibility tool to social demands, in social entrepreneurship structure and planning, aligned 

with the of the problems’ solutions proposed by business impact. Specifically, the paper 

presents the social business CosturaÊ, from the enactus UFPA association, as a successful 

case of the effective and quality application of this combination, through cutting and sewing 

training of a socioeconomically vulnerable female community, and the educational 

empowerment of students in a public school. 
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INTRODUÇÃO 

A inserção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas bases de 

desenvolvimento de negócios de impacto e ações por esses projetadas é uma associação 

recente, que proporciona e estrutura, bem como mensuração de impacto mais eficaz. Nesse 

quesito os projetos da rede Enactus e, mais espeficificamente, o Projeto CosturaÊ aplicam 

essa teoria na prática, gerando resultados interessantes do ponto de vista econômico, 

ambiental e social do negócio. 

 

METODOLOGIA 

Pesquisou-se a origem dos Objetivos de Desenvolvimento, em que contexto ambiental 

e social as diversas cúpulas e encontros das nações unidas se encontravam para chegar a esta 

solução, compreendendo o motivo pelo qual foi criado e qual a melhor forma de aplicá-lo. 

Uma dessas formas foi utilizada pelo próprio Governo Federal brasileiro no desenvolvimento 

do 3º Programa Nacional de Direitos Humanos – o qual revela atividades e orientação de 

ações em prol dos direitos humanos influenciadas diretamente pelas ODS. 

Uma das ferramentas do cumprimento das metas previstas pelas ODS e das ações sugeridas 

pelo PNDH são os Negócios de Impacto. Por esse motivo, investigaram-se os negócios de 

impacto no território nacional e internacional, estudando a literatura sobre o assunto e 

analisando aplicações efetivas desse modelo empreendedor. Primeiramente foi consultada 

toda a bibliografia que contivesse definições e estudo acerca do empreendedorismo e 

posteriormente, analisando o desempenho das cases Enactus, e como alinham as ODS aos 

ideais empreendedores. 

O trabalho em questão também conta com a experiência e atuação no negócio CosturaÊ, o 

entendimento de sua estrutura e a participação no desenvolvimento de ações, capacitações e 
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atividades do mesmo. Analisou-se como as ações, orientadas pela ODS nº 4, foram pensadas, 

executadas e como o impacto fora mensurado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Objetivos de Desenvolvimento da ONU  

O século XX marcou a transformação do pensamento social no que diz respeito ao 

meio ambiente. Devido a isso, em 1972 inicia-se a série de eventos da ONU acerca do 

assunto, publicando importantes documentos, sendo o principal o relatório “Nosso 

Futuro Comum”, redigido em 1983 na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CMMAD. Nesta ocasião, surge o conceito de “Desenvolvimento 

Sustentável” - capaz de atender às necessidades atuais sem comprometer às futuras 

gerações. A partir disso, inicia-se uma investigação à possíveis soluções para adequar 

o desenvolvimento ao estudo feito. Assim, em 2010 nasce os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) - 17 diretrizes de desenvolvimento e 

169 indicadores ligados às principais problemáticas do mundo que tornaram mais 

tangível o avanço sustentável, tendo prazo de solução até 2030. (Malheiros, Tadeu; 

Phlippi, Arlindo Jr. & Coutinho, Sonia, 2006) 

As ODS se efetivaram no Brasil através do 3º Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH-3), criado pela Secretaria dos Direitos Humanos em 2009/2010. 

Esse texto incorpora os Objetivos ao plano de Direitos Humanos do Brasil, devendo as 

secretarias e ministérios coordenar projetos pautados nas metas da ONU. Além disso, 

o documento evidencia a importância da participação da sociedade na efetivação das 

metas, e abre espaço para uma atuação mais adequada. 

1.2. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Nº4 

Dentre as 17 ODS que abrangem diferentes perspectivas e áreas da sociedade e 

ambiente, está o Objetivo Nº 4 que, segundo a Agenda 2030 deve “Assegurar a 

educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todas e todos”. Para isso, são definidas 10 

metas que abrange, as principais problemáticas na educação como 

desenvolvimento. 
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No PNHD-3, isto fica evidente no Eixo Orientador V: Educação e Cultura em 

Direitos Humanos, o qual inclui a participação ativa da população no 

cumprimento da meta e adéqua-a à realidade brasileira. 

1.3. Objetivos de Desenvolvimento e Negócios Sociais 

O termo Negócios Sociais conceitua-se como um empreendimento pensado para 

resolver um problema social, devendo ser autossustentável. (Yunus, Moingeon, & 

Lehmann- Ortega, 2010; Rahman & Hussain, 2012). 

Visto isso, as ODS podem ser instrumentos de base e desenvolvimento desses 

negócios, visto que evidenciam demandas existentes e utiliza uma meta para 

solucioná-la, podendo o negócio guiar-se nas mesmas para desenvolver sua 

estrutura e ações de crescimento. (Flavio Tayra, 2006) 

Exemplo disso são os projetos desenvolvidos pela Enactus – Organização mundial 

que utiliza a ação empreendedora no desenvolvimento ambiental e social e na 

geração de líderes. Essas iniciativas se estruturam a partir de 3 ODS de forma 

solucionadas por meio do objetivo do negócio e as ações por ele executadas. Um 

exemplo é a “Le Tissu Solidaire” em Lyon, França, cujo intuito é trocar 

experiências entre franceses e refugiados em oficinas de costura, a fim de 

expandir o conhecimento destes na área. Nota-se que o negócio é norteado, pelo 

Objetivo nº 4, visto que a iniciativa se baseia na educação e troca de 

conhecimento.  

No Brasil, A literatura sobre o assunto ainda é escassa, contendo, porém, estudos 

que adéquam o negócio social à nossa realidade. Esses utilizam ferramentas do 

empreendedorismo para gerar impacto – solucionar demandas sociais por meio da 

oferta de produto e serviço ou incluindo determinado grupo, diminuindo a sócio 

vulnerabilidade da população em questão e buscando resultados financeiros para o 

auto-sustento da organização (Melo Neto e Froes, 2001).  

Assim, as ODS podem ser ferramentas de estrutura e orientação de um negócio de 

impacto, visto que evidenciam as demandas que este se propõe a solucionar, 

incluindo assim a participação do cidadão no processo de desenvolvimento 

humano e ambiental (PNDH – 3, 2009/2010). 

2. O Negócio de impacto CosturaÊ 

2.1. Definição 
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       O Negócio CosturaÊ nasce em 2017 com o intuito de inserir mulheres em situação 

de vulnerabilidade sócio econômica da periferia de Belém – PA, por meio do corte e 

costura. Orientado por três ODS: 4 (educação de qualidade), 5 (igualdade de gênero) e 

8 (emprego digno e crescimento econômico), a iniciativa realiza capacitações dentro 

da área a fim de formar tecnicamente mulheres no âmbito de costura, moda, 

empreendedorismo e sustentabilidade. Além disso, oferece acompanhamento social e 

psicológico à essa comunidade, uma vez que a história delas é carregada de obstáculos 

que dificultam sua formação. 

O negócio funciona de acordo com capacitações e produção de peças no ateliê da 

iniciativa sem custo de participação. Essas são vendidas em feiras de moda local e o 

lucro obtido das vendas retorna às costureiras e ao sustento do negócio. 

O ateliê, por sua vez, resida na Escola Estadual Ruth Rosita, onde estudam alunos das 

faixas etárias infantil, jovem, adulto e idoso. Dessa forma, o CosturaÊ proporciona 

uma troca com a escola de forma a impactar alunos e professores, por meio de ações, 

cursos, palestras e outros. 

 

Foto:Comunidade do CosturaÊ e membros da enactus ufpa gerentes do projeto 

Fonte: Nando Mesquita 

2.2. CosturaÊ contribuindo para o objetivo sustentável da ONU nº 4 

As ações e atividades de impacto do CosturaÊ baseiam-se, dentre suas 3 ODS, no 

Objetivo nº 4, correspondendo à educação inclusiva, equitativa e de qualidade, sendo 

possível, mensurar o impacto positivo causado na comunidade. Analisam-se as 

problemáticas persistentes na comunidade e alinham-se as ODS de forma que as 

possam ser solucionadas naquela realidade ou solucionem aquelas demandas. 
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Em seguida, estrutura-se a atividade de acordo com as questões acima, exemplo: ação 

pautada na ODS 8 – emprego digno e crescimento econômico tem-se a meta 8.3:  

“Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades 

produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, 

e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, 

inclusive por meio do acesso a serviços financeiros”. (Agenda 2030) 

Pode ser palestras de empreendedorismo e inovação ou Hackathon (dinâmica 

empreendedora que objetiva criar soluções para um ou vários desafios) com os alunos 

para solucionar problemas da escola.  

A iniciativa trabalha com as três ODS principais de forma paralela, uma vez que a 

capacitação de mulheres é baseada em três pilares: empreendedorismo, educação e 

igualdade de gênero. Assim, não só a formação em corte e costura é proporcionada 

pelo projeto, mas também ações de saúde, empreendedorismo e auto-conhecimento 

são realizadas, agregando mais valor e qualidade à experiência da comunidade e 

notando-se a influência que uma ODS possui sobre a outra, revelando seu caráter 

complementador. 

Utilizando-se do mesmo princípio, as ações realizadas com os alunos da Escola Ruth 

Rosita, presumem a mesma lógica de impacto. Contudo, essas procuram solucionar 

problemas existentes no mesmo ou impactar os jovens com o princípio do negócio 

social. 

2.3. Ações de impacto na comunidade CosturaÊ 

2.3.1. Funcionamento das capacitações em corte e costura 

Pautado na meta 4.4, ODS nº 4, cuja intenção é “aumentar 

substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades 

relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, 

trabalho decente e empreendedorismo”, o CosturaÊ, desenvolveu um 

método eficaz ao aprendizado das costureiras: os produtos são 

confeccionados durante as aulas, facilitando a identificação de erros mais 

eficaz e dando ritmo à produção.  

Dessa forma, as aulas planejadas serão melhor estruturadas e mais 

assertivas quanto a necessidade das costureiras, indicando a evolução 

técnica de acordo com os níveis em corte e costura: nenhum, básico, 
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intermediário ou avançado.  

Em paralelo às aulas técnicas, têm-se o acompanhamento social e 

psicológico, os quais auxiliam no desenvolvimento pessoal de cada uma e 

identificam as necessidades individuais. 

 

Foto: Produção de ecobags no ateliê CosturaÊ - capacitação da estilista Rosângela Leite 

Foto: Orlando Haber III 

2.4. Ações de impacto na escola Ruth Rosita 

2.4.1. Florescer 

Pautada na sétima meta da ODS nº 4 a Ação Florescer, em parceria com a IFMSA 

Brasil (Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina) da 

Universidade Estadual do Pará, levou aos alunos, em 2018, orientação sobre 

igualdade de gênero, sexualidade e consumo de álcool entre os jovens.  

A atividade tinha por objetivo levar informação e orientação aos alunos sobre 

assuntos relevantes em sua idade, impulsionando a discussão entre os mesmos, 

uma vez que o grande índice de discriminação por gênero ou orientação sexual, 

falta de informação sobre sexualidade e contato prematuro dos alunos com bebidas 

alcoólicas fazem parte da realidade da escola. Desenvolveram-se dinâmicas nas 

quais os alunos compreendessem como o impacto do preconceito de gênero no 

desenvolvimento e bem-estar de todos; a importância de falar sobre sexualidade e 

como o consumo prematuro do álcool afeta o desenvolvimento dos mesmos. 

Pôde-se notar a urgência da ação quando, durante a atividade, alunos como a 

Luciana Duarte, 16 anos e estudante do 2º ano, apontou que mesmo já tendo uma 

vida sexual ativa, não sabia a importância do uso de preservativos e da prescrição 

de anticoncepcional por um médico ou os relatos da aluna Fernanda Vitória, 16 
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anos e estudante do 2º ano, sobre o preconceito de homofobia já sofrido pela 

mesma dentro da escola. 

 

Foto:“Ação Florescer” IFMSA UEPA e CosturaÊ na escola pública Ruth Rosita 

Fonte: CosturaÊ Mídia 

2.4.2. Educação pela Democracia 

O negócio CosturaÊ, em 2018, intermediou o curso “Educação pela 

Democracia” do Prof. Da faculdade de Direito da Universidade Federal do 

Pará, Luíz Alberto Rocha, o qual contribui com a ODS nº 4 devido à 

importância e impacto do objetivo:  fomentar, aos alunos, o conhecimento 

acerca de noções básicas dos direitos constitucionais, como cidadania, 

funcionamento do sistema jurídico e importância de conhecer os direitos 

previstos no texto constitucional por meio de aulas e debates acerca desses 

assuntos e sobre história e sociedade brasileira. 

2.4.3. A mulher no mercado de trabalho 

Em 2019, o CosturaÊ executou a ação “A mulher no Mercado de 

Trabalho”, a qual cumpri com meta 4.3 do Objetivo Nº 4: “Até 2030, 

assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à 

educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, 

incluindo universidade”. Nesta ação, foram montadas rodas de conversas 

com mulheres de diferentes áreas de atuação, em sua maioria formada pela 

Universidade Federal do Pará e ex-membros do time Enactus UFPA, sobre 

a realidade da mulher no mercado de trabalho.  

Apresentaram-se, também, dados e estatísticas sobre a realidade feminina 
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em empresas e universidades, como por exemplo, os dados do Censo 2010 

sobre o mercado de trabalho: carteira assinada entre os homens são 46,5%, 

já entre mulheres o número é de 39%, além disso elas ganham em média 

542 reais a menos para executar a mesma função; pesquisas realizadas na 

Universidade de São Paulo, revelam que elas têm uma presença cerca de 

20% menor que a masculina nos cursos de graduação e, entre os 

professores titulares e cargos de chefia, sendo até 60% menor; além disso, 

somente 34% dos bolsistas CNPQ da USP em 2016 eram mulheres. 

 

Foto:Ação “A mulher no mercado de trabalho” na escola pública Ruth Rosita 

Fonte: CosturaÊ Mídia 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da criação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e suas 160 

metas orientadoras, têm-se forte mobilização para executar esse instrumento, como ocorreu no 

Brasil durante a criação do 3º Programa Nacional de Desenvolvimento Humano, sendo 

possível identificar problemáticas sociais, econômicas e ambientais no país. Além disso, uma 

tipologia empreendedora emergente, os chamados Negócios Sociais, ganham visibilidade 

quanto à adequação de ODS, visto que esses negócios são a principal solução para o 

desenvolvimento futuro, uma vez que soluciona questões sociais e ambientais por meio do 

empreendedorismo, gerando resultados tanto para a empresa quanto para a população. 

Partindo-se desses conceitos, nasce, em 2017 o negócio social CosturaÊ: iniciativa que atua 

com o objetivo de empoderar mulheres por meio do suporte social, empreendedor e do corte e 

costura. Um dos Objetivos norteadores do projeto é a ODS nº 4 e entende-se a sua 

importância ao analisar a comunidade onde o negócio esta inserido: alunos estudantes de 
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escola pública e mulhere, em sua maioria com 2º grau incompleto. Essas ações promovem 

não só uma maior interação entre os objetivos, conceitos e bases do projeto como também 

integra o Brasil, e principalmente, o Pará na agenda 3030 da ONU de forma efetiva. Dessa 

forma, contribui-se com a formação de jovens bem como de mulheres sócio-vulneráveis, e 

também com a mitigação da desigualdade social e de gênero; precariedade da educação 

pública brasileira e o fomento dos ideias de um negócio de impacto. 

 

REFERÊNCIAS 

TAYRA, Flávio. O conceito do desenvolvimento sustentável. FSP/USP 

MALEHIROS, Tadeu Fabricio; PHLIPPI, Arlindo Jr.;COUTINHO, Sonia Maria Viggiani. 

Agenda 21 nacional e indicadores de desenvolvimento sustentável: contexto brasileiro 

Comissão mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento; relatório nosso futuro comum, 

1991  

Governo Federal do Brasil; Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Relatório Nacional de 

Acompanhamento, 2005. 

Programa Nacional de Direitos Humanos – 3; secretaria de direitos humanos da presidência 

da república. 2009/2010. 

MELO NETO, Francisco Paulo de; FROES, César. Empreendedorismo social: a transição 

para a sociedade sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 

YUNUS, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L., Building social business models: 

Lessons from the Grameen experience. Long Range Planning, 2010. 

 


