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Resumo 

As parcerias entre os órgãos públicos e organizações do terceiro setor vem sendo utilizadas 

desde a redemocratização do Brasil. O projeto empreendedor criativo, lançado pelo Governo 

do Estado do Ceará em 2017 por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, 

concedeu a oportunidade para que organizações da sociedade civil pudessem concorrer a uma 

parceria junto ao estado do Ceará, tendo como vencedora a  Associação Júnior Achievement 

do Ceará, que iniciou as atividades com os jovens de 16 a 29 anos de idade, proporcionando 

uma experiência de geração de renda e o empoderamento social. Para analisar essa parceria 

usamos a matriz SWOT, a qual nos permite afirmar que esse projeto incentiva os jovens a 

investirem suas energias no desenvolvimento de práticas empreendedoras. 

 

Palavras-chave: Política pública, Governo estadual, Organização da sociedade civil, 

Empreendedorismo social.  

Abstract 

The partnerships between public agencies and third sector organizations have been used since 

the redemocratization of Brazil. The creative entrepreneurial project, launched by the 

Government of the State of Ceará in 2017 through the Secretariat of Labor and Social 

Development, provided the opportunity for civil society organizations to bid for a partnership 

with the state of Ceará, winning the Junior Association Achievement in Ceará, which began 

activities with young people aged 16 to 29, providing an income-generating experience and 

social empowerment. To analyze this partnership we use the SWOT matrix, which allows us to 

affirm that this project encourages young people to invest their energies in the development of 

entrepreneurial practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A gestão pública entendida a partir da nova reforma gerencial do estado iniciada em 

1980 e avançando no anos 1990 e 2000 se apresenta como um momento renovador dos 

conceitos de estado e da própria configuração de atuação da gestão pública, partindo dessa 

premissa, se observa no Brasil uma movimento de implementação de ações que visem o alcance 

da eficiência e da efetividade do setor público com o intuito de alcançar os objetivos traçados 

para benefício da sociedade, dessa forma, foram integralizadas novas estratégias de fomento ao 

desenvolvimento administrativo do estado, assumindo determinadas ações que tiveram origem 

no próprio setor privado. (BRESSER, 2017) 

 Dentre as estratégias advindas do setor segundo destacamos a prática do 

empreendedorismo social, o qual tem como objetivo proporcionar uma transformação na 

organização social de um determinado ambiente seja ele de nível pessoal ou público, onde as 

pessoas e a sociedade que na maioria das situações se encontram em realidades críticas 

socialmente, podem ter outras oportunidades, mesmo diante do restrito alcance de assistência 

do próprio estado que possui um imenso campo de atuação e de responsabilidades, superando 

tais dificuldades. (SANT’ANA, 2017) 

O empreendedorismo social se consolidou oportunizando contribuições, tais como: o 

fomento, formação e difusão de renda econômica, a implementação do empreendedorismo 

como ação integrantes da formulação e atuação das políticas públicas de responsabilidade 

primária do estado, o surgimento de micro e pequenas empresas que fomentam a economia 

local e nacional, assim como, o empoderamento de pessoas que precisam de uma oportunidade 

para conseguirem experimentar uma nova forma de subsistência, que é permitida através de sua 

inserção no campo das atividades empreendedoras. 

Assim como afirmam Valentim e Peruzzo (2018) o empreendedorismo se tornou a 

principal estratégia como prática de modernização das relações de trabalho, as quais não podem 

se limitar apenas a tal estratégia, mas da qual se pode obter uma grande contribuição na 

implementação de ações que gerem rendas e possibilite também a autonomia das pessoas nessa 

situação. 

As parcerias firmadas entre os órgãos público e organizações sociais do terceiro setor 

estão se consolidando em uma velocidade considerável, pois, estes tipos de parcerias vêm sendo 

utilizadas a partir do período de redemocratização do Brasil no pós promulgação da constituição 
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cidadã de 1988. Conforme ressalta Queiroz (2011), a entrega de títulos e o reconhecimentos 

das atividades e do impacto resultante das ações desenvolvidas pelo terceiro setor, se constitui 

um dos fatores que contribuem para o estabelecimento de parcerias, pois cada ente, seja ele o 

poder público ou a própria instituição da sociedade, acaba se beneficiando significativamente 

com a concretização de tais parcerias. 

De acordo com o processo de reconhecimento legal das parcerias entre o poder público 

e as organizações da sociedade civil, a Lei 13.019/14 criou uma nova forma de estabelecimento 

de tais parcerias, na qual de forma geral as parcerias podem ser firmadas em atendimento aos 

seguintes requisitos: termo de Colaboração com o intuito de execução de políticas públicas 

contínuas em parceria entre o Estado e as organizações da sociedade civil e o termo de fomento 

que vislumbra ações de incentivo ou financiamento pelo estado de ações desenvolvidas pelas 

Organizações da sociedade civil, sejam elas denominadas associações ou fundações. 

A primeira etapa para consolidação da parceria foi a realização pelo governo do Estado 

do Ceará no ano de 2017, com uma chamada pública em atendimento a legislação específica 

para que organizações da sociedade civil pudessem se inscrever e demonstrar interesse em 

firmar parcerias para diversos projetos e dentre eles o projeto empreendedor criativo. O 

vencedor da chamada foi a associação Junior Achievement do Ceará (JA CEARÁ) que se 

consolidou com a assinatura do termo de colaboração entre ambas as partes, na qual foi 

renovado para o ano de 2018, com indicação de prorrogação anual. 

Esse trabalho se propõe a apresentar um diagnóstico acerca da implementação do 

projeto empreendedor criativo, apontando seu alcance e impacto na vida dos adolescentes e 

jovens cearenses, descrevendo sua contribuição para o avanço de políticas e responsabilidades 

do Estado juntamente com organizações do terceiro setor na execução desse projeto e incentivo 

de ações futuras para aumento de práticas de empoderamento social e atuação da população no 

campo do empreendedorismo social de forma justa e equitativa, ampliando ainda mais as 

oportunidades de geração de renda de forma sólida e autônoma. 

 

OBJETIVOS 

O projeto empreendedor criativo implementado nas edições de 2017 e 2018 em 15 

municípios do estado do Ceará, tem como principal objetivo ofertar uma oportunidade de 

qualificação social e profissional, voltada ao desenvolvimento de habilidades empreendedoras 

aos egressos dos cursos de qualificação da STDS, com idade entre 16 e 29 anos. O projeto tem 



 
 
 
 

 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

como o intuito de permitir que os jovens formados por esse projeto possam usar de sua 

autonomia e confiança em sua capacidade empreendedora de escolher em que área pretende 

aplicar as competências adquiridas ao longo do período de duração do projeto. 

 Vale destacar também que integram os objetivos desse projeto a implementação do 

reconhecimento dos jovens, que utilizam suas habilidades para promoverem o desenvolvimento 

de atividades que gerem renda e que de certa forma podem movimentar a economia local, tendo 

como consequência a emancipação dos jovens como cidadãos empoderados que se dedicam ao 

exercício de sua autonomia profissional, tendo como compromisso proporcionar experiências 

práticas de geração de renda e de redução de fatores que compõem as desigualdades sociais. 

 

METODOLOGIA 

Esse trabalho tem como tipo de pesquisa a exploratória, pois, suas atribuições, conforme 

Gil (2007), permite uma aproximação acerca dos conceitos e variáveis que envolvem o tema 

desse trabalho. Logo, utilizamos como meios de obtenção de dados para a realização das 

análises propostas a pesquisa bibliográfica, apresentando os conceitos pertinentes ao 

empreendedorismo social, geração de renda e institucionalização das parcerias entre governo e 

organização da sociedade civil. 

 A partir da estrutura legal da parceria firmada entre o poder público e terceiro setor, 

temos como mecanismo a utilização do termo de colaboração entre a Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social e a Associação Junior Achievement do Ceará, localizado através da 

pesquisa documental por meio do portal da transparência do governo do estado do Ceará e no 

portal oficial da (STDS) e a associação (JÁ CEARÁ). 

 Para atingirmos o objetivo dessa obra que é a disponibilização de um diagnóstico e 

análise acerca da implementação do Projeto Empreendedor Criativo, utilizamos como técnica 

a construção da matriz SWOT compostas pelas categorias: S (Strenghs) Forças, W 

(Weaknesses) Fraquezas, O (Oportunities) Oportunidades e T (Threats) Ameaças, que tem 

como intuito mapear dentro do atuação da organização seja ela pública ou privada quais são os 

fatores que internos e externos que influencia no envolvimento de suas ações. (AFONSO, 

2011).  

 Logo, faremos as análises da implementação do projeto empreendedor criativo com o 

intuito de proporcionar uma visão mais ampla acerca de sua atuação e de suas potencialidades 

frente ao seu objetivo de execução através da parceria firmada entre (STDS) e a (JÁ CEARÁ), 



 
 
 
 

 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

onde nossa contribuição será verificar de que forma e quais pontos podem ser melhor adequados 

na execução desse importante projeto para emancipação dos jovens e inserção dos mesmos nos 

ambientes de práticas criativas e empreendedoras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto empreendedor criativo foi lançado em 2017 e conta com recursos públicos 

transferidos da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) para a associação 

Junior Achievement Ceará (JA Ceará), iniciando a execução do projeto com a capacitação de 

730 jovens entre 15 e 29 anos de idade, o projeto tem duração de um ano e está presente em 15 

municípios do estado do Ceará conforme descrição a seguir: Caucaia, Horizonte, Maracanaú, 

Maranguape, Caririaçu, Crato, Juazeiro do Norte, Baixio, Cedro, Camocim, Redenção, 

Baturité, Quixadá, Ibicuitinga e Senador Pompeu. O projeto é composto pelos módulos: as 

Vantagens de Permanecer na Escola, conectado com o Amanhã, Meu Dinheiro Meu Negócio, 

Habilidades para o Sucesso, Vamos Falar de Ética e Miniempresa. (CEARÁ 

TRANSPARENTE, 2017). 

 No ano de 2018, as vagas para o empreendedor criativo foram ampliadas de um total de 

1000 jovens atendidos para 2000 jovens distribuídos entre as mesmas 15 cidades que compõem 

o projeto desde seu lançamento, portanto identificamos que o interesse dos jovens pelo ingresso 

nesse projeto é influenciado pela forma que  a (STDS) e a associação (JA CEARÁ) desenvolve 

as etapas do projeto, pois, a metodologia utilizada na execução, permite que o jovens superem 

o comodismo e comecem a pensar em formas de desenvolver atividades empreendedoras que 

beneficiem a si mesmo, sua família e consequentemente a população local. 

 A matriz de análise SWOT resultou como variáveis internas e externas, na qual o projeto 

possui como fatores positivos internos o alcance de 15 cidades que estão entre as mais 

populosas e que detém grande movimentação econômica, a possibilidade de integralização de 

projetos que se assemelham nas questões voltadas para o empreendedorismo social, criando 

assim o fortalecimento da política de empreendedorismo social que se encontra em fase de 

consolidação no estado do Ceará; identificamos como fatores negativos internos a inconstância 

que poderá ocorrer no processo das transferências dos recursos públicos devido a transição 

econômica e a crise atual que enfrenta tanto o setor público quanto privado e também a 

indicação de que existem um vasto campo de atuação dos jovens durante e após conclusão do 

projeto. 
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Tabela 01 – Matriz SWOT 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da caracterização da estrutura planejada para que a execução do projeto 

empreendedor criativo pudesse atingir seus objetivos, verificamos que dentre os benefícios 

resultantes para a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) destacamos, a 

execução do projeto por profissionais capacitados e que detém reconhecimento e qualificação 

necessária, para que o projeto possa proporcionar um oportunidade na qual os jovens possam 

se sentirem acolhidos e reconhecidos pelo poder público no seu desenvolvimento e também na 

sustentabilidade econômica e social que o empreendedor criativo possui após conclusão do 

ciclo formativo do projeto, assim como, o incentivo institucional para que as associações e 

fundações sociais possam avançar no desenvolvimento de suas ações a nível estadual, não 

limitando-se apenas a região metropolitana de fortaleza, mas atingindo um número maior de 

jovens que passam pela experiência e consolidação de sua autonomia e empoderamento social. 

Por conseguinte, identificamos também quais os benefícios advindos para a associação 

Junior Achievement Ceará (JA Ceará) por meio de sua atuação no projeto empreendedor 

criativo, onde, além dessa instituição cumprir com suas prerrogativas e atribuições, a mesma 

recebe um incentivo financeiro para o desenvolvimento integral do projeto, logo, observa-se 

conforme informações do portal de transparência do Ceará, que esse ente a cada ano está num 



 
 
 
 

 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

processo de consolidação das parcerias entre o setor público e o terceiro setor, isso se deve pelo 

fato de tais instituições por meio de sua própria constituição legal possuir uma maior liberdade 

na forma de atuação em projeto sociais que incentivem principal a prática do 

empreendedorismo social, como meio de superação de índices de desocupação, que vem 

aumentando tanto a nível estadual quanto nacional. 

Após analisar a matriz SWOT podemos apontar o impacto positivo que o projeto causa 

na comunidade local e nos municípios que participam desse projeto, onde grandes cidades tais 

como Fortaleza, Maranguape, Juazeiro do Norte e as cidades integrantes desse projeto, 

permitem justificar a necessidade de duração desse projeto e o seu incremento financeiro a cada 

ano, devido tais contextos sociais demonstrarem a importância de uma ação governamental 

como essa, que deve continuar existindo e com melhores condições de funcionamento também 

da instituição parceira na execução desse projeto, para que continue alcançando e 

transformando socialmente e economicamente a realidade dos jovens do estado do Ceará. 
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