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Resumo 

 

Baseado no cenário empreendedor em ascensão no Brasil, e os desafios encontrados nesse 

âmbito, este trabalho propôs apresentar dois projetos da Rede mundial Enactus, “Costuraê’, 

em Belém do Para, Brasil, e “Le Tissu Solidaire”, localizado em Lyon, França, assim como as 

influencias socioeconômicas e culturais na aplicação de negócios sociais alinhados as 

diretrizes da ONU, isto é, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A analise proposta foi 

realizada com base na experiência de voluntariado dentro do Time Enactus UFPA e na visita 

ao Projeto “Le Tissu Solidaire”, em 2018, assim como entrevistas com membros desse 

projeto. 
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Abstract 

Based on the ascending entrepreneurial scenario in Brazil, and the challenges encountered in 

this field, this paper proposes to present two projects of the Enactus Global Network, 

"Costuraê", in Belém do Para, Brazil, and " Le Tissu Solidaire ", located in Lyon, France as 

well as the socioeconomic and cultural influences on the application of social business aligned 

UN guidelines, that is, Sustainable Development Goals. The proposed analysis was based on 

the experience of volunteering within the association Enactus UFPA and the visit to the " Le 

Tissu Solidaire " project in 2018, as well as interviews with members of this project. 
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INTRODUÇÃO 

O termo “empreendedorismo”, com origem da palavra francesa "entrepeneur", está 

fortemente ligada à ideia de lucro e de crescimento econômico. Entretanto, no âmbito do 

empreendedorismo social, o retorno financeiro não é sempre a prioridade. Ou seja, um 

negócio lucrativo e que ao mesmo tempo traz desenvolvimento para a sociedade, a partir do 

uso de mecanismos de mercado.  

O empreendedorismo surge no Brasil nos anos 80, durante a abertura brasileira para a 

economia. Atualmente, levantamentos do SEBRAE, em parceria com o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) identificaram mais de 800 negócios de impacto 

social em todo o país. Contudo, os desafios ainda são grandes. Gerar renda e maior qualidade 

de vida para populações marginalizadas e a falta de um marco legal para regulamentação dos 

negócios sociais são alguns exemplos. Mesmo assim, a prática faz parte de um cenário de 

impacto que cresce no Brasil.  

Dentro do cenário de Empreendedorismo social, podemos encontrar as ODS 

(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), 17 diretrizes de desenvolvimento, parte da 

Agenda 2030, iniciativa das Nações Unidas, que consiste em um plano de ação para o 

desenvolvimento sustentável, e solução de problemáticas como pobreza, fome e desigualdade. 

A inserção das ODS nas bases de negócios sociais é recente, entretanto, um formato de 

orientação- em termos de ação e de estrutura- e de mensuração eficaz de resultados. 

Na Universidade Federal do Para, no projeto Costuraê, parte do Time Enactus UFPA, 

alunos trabalham diretamente com mulheres da comunidade do Guamá, bairro periférico que 

cerca a universidade. No projeto, é ensinado o oficio da costura, como um meio de 

emancipação financeira, com o objetivo de prover independência e empoderar as mulheres da 

comunidade, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.  

  A justificativa da opção por este trabalho é a minha visita ao time Enactus IAE Lyon, 

França, no ano de 2018 e participação nas atividades do projeto “Le Tissu Solidaire” 

extremamente similar ao projeto Costuraê, do qual sou membra ativa em Belém, ambos 

alinhados a ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das Nações Unidas), nº 8 

(trabalho descente e crescimento econômico) com objetivos de promover condições de 

trabalho dignas e desenvolvimento através das atividades empreendedoras. A partir dessa 

experiência, baseado nos pontos comuns e divergentes com o Costuraê, notados durante a 
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imersão no projeto francês, surgiu o questionamento: como a cultura e o panorama 

socioeconômico influenciam em negócios de impacto e em seus resultados?  

Portanto, o objetivo geral deste artigo é comparar o funcionamento de dois diferentes 

projetos em diferentes cidades, Lyon, na França, e Belém, no Brasil, com a ODS nº8 em 

comum, assim como as influências culturais e socioeconômicas nestes.  Para tanto, os 

objetivos específicos são: a) Mostrar de uma forma resumida o Empreendedorismo Social no 

Brasil; b) Descrever os dois projeto acima citado; c) Fazer uma comparação das aplicações 

dos dois  projetos; c) Analisar as influências socioeconômicas e culturais na aplicação de 

negócios sociais alinhados as diretrizes da ONU; 

A condução metodologia deste trabalho foi feita em duas etapas. Na primeira etapa foi 

feito um levantamento bibliográfico a respeito dos temas empreendedorismo social e a dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com base no portal das Nações Unidas. Foram 

também apresentadas informações sobre a Enactus, com informações do site oficial da rede, e 

sobre o Time Enactus UFPA e o Projeto Costuraê, baseado na experiência pessoal de 

voluntariado dentro do time e no projeto.  

Na segunda etapa foi realizado um relato de experiência e breve descrição sobre o 

projeto “Le Tissu Solidaire”, do Time Enactus IAE Lyon, em Lyon, França, com base na 

visita realizada em abril de 2018 e a entrevista concedida por e-mail pelo membro Flora Vidal 

Marron, em abril de 2019. Por ultimo, foi feita uma comparação da aplicação do 

Empreendedorismo Social em dois diferentes contextos sociais, econômicos e culturais, assim 

como uma breve analise do impacto desses fatores no resultado de tais iniciativas, utilizando 

como exemplo prático os dois projetos acima citados. 

 

O EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

O tema empreendedorismo social é novo em sua atual configuração, mas na sua 

essência já existe há muito tempo.  

“Alguns especialistas apontam Luther King, Gandhi, entre outros, como 

empreendedores sociais. Isso foi decorrente de suas capacidades de 

liderança e inovação quanto às mudanças em larga escala” (Oliveira, 

2004). 
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Atualmente, o empreendedorismo social se apresenta como um conceito em 

desenvolvimento, mas com características teóricas, metodológicas e estratégicas próprias, 

sinalizando diferenças entre uma gestão social tradicional e uma empreendedora.  

“Um processo que envolve uma combinação inovadora de recursos para 

explorar oportunidades que atendem a necessidades sociais e catalisam a 

mudança social” (Mair e Marti, 2006). 

A partir de 1980, no Brasil, surgiram as primeiras iniciativas no âmbito do 

empreendedorismo social, por conta da crescente problematização social, redução dos 

investimentos públicos no campo social e da participação das empresas no investimento e nas 

ações sociais (Oliveira, 2004). 

 

A ENACTUS E O TIME UFPA 

O time Enactus UFPA, localizado no campus Belém da Universidade Federal do Para, 

é parte de uma organização internacional sem fins lucrativos, dedicada a inspirar os alunos a 

melhorar o mundo através da Ação Empreendedora. Com times em 37 países, A Enactus é 

uma rede estudantil, com lideres acadêmicos, tem como foco gerar impacto e melhorias 

através do empreendedorismo social. Anualmente, a Enactus World Wild realiza eventos e 

competições com o objetivo de conectar empreendedores sociais do mundo todo, trocar 

experiências e incentivar o desenvolvimento dessas atividades, assim como iniciativas 

alinhadas as ODS. 

Hoje conta com vários projetos, alinhados aos valores da rede e os Objetivos da ONU, 

os quais, a partir de mecanismos empreendedores, visam gerar impactos socioeconômicos e 

ambientais na capital paraense, entre esses, o projeto Costuraê. 

 

O PROJETO COSTURAÊ 

O projeto Costuraê surgiu sob o nome “Projeto Serena”, em 2015, o time Enactus 

UFPA, e tomou as diretrizes e o inicio do formato de funcionamento que conhecemos hoje, a 

partir de 2017. Desde então, o projeto começou a trabalhar com foco em capacitações em 

costura, para mulheres em vulnerabilidade sócio econômica do bairro periférico do Guamá, 

para que a partir dessas, fossem aprendidas habilidades que, quando em conjunto com 

capacitações de empreendedorismo e de empoderamento feminino, pudessem ser um meio de 

independência financeira para a comunidade, além de fazer uso de retalhos de tecido 
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descartados na produção das peças, como forma de impacto ambiental. O Costuraê esta 

alinhado aos Objetivos número 4 (educação de qualidade), 5 (igualdade de gênero) e  8 

(trabalho descente e crescimento econômico).  

Hoje, o projeto possui ateliê próprio na Escola Ruth Rosita, também no bairro do 

Guamá, parceria firmada em 2018. As capacitações ocorrem diariamente, em parceria com 

profissionais da área de costura, juntamente com palestras que abordam o viés empreendedor, 

e ações que abordam o empoderamento feminino e questões como autoestima, saúde mental e 

física, respeitando as limitações, trajetória e obstáculos de cada mulher da comunidade. O 

retorno financeiro do projeto é advindo de vendas em eventos, sendo quase integralmente 

revertido para a comunidade. 

                   
Figura 1 – Membros do Projeto com as mulheres da comunidade. 

 

O PROJETO “LE TISSU SOLIDAIRE” 

O projeto “Le Tissu Solidaire” faz parte do time Enactus IAE Lyon, localizado na 

cidade de Lyon, na Franca, e surgiu na iniciativa no ano de 2015. Alinhado também com a 

ODS nº8, o projeto francês compartilha diversas similaridades com o projeto Costuraê, 

utilizando capacitações em costura como forma de integração econômica e social para 

refugiados na cidade de Lyon, na França, com o objetivo de criar laços entre os recém-

chegados e os habitantes locais, possibilitando maior adaptação à nova cultura e a nova 

comunidade. Assim como o Costuraê, o “Le Tissu Solidaire” faz uso do reaproveitamento de 

tecido na confecção dos produtos, realizando capacitações semanais e ações culturais 

esporádicas, em conjunto com produção constante de peças. O retorno financeiro é baseado, 

principalmente, no “e-commerce” do projeto, que assim como o Costuraê, retorna quase o 

valor integral a comunidade. 
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COMPARANDO OS DOIS PROJETOS 

Em 2018, durante uma visita a Lyon França, fui incitada pela curiosidade de como 

funcionam os projetos da Enactus em outros países, principalmente em um cenário tão 

contrastante com um bairro periférico paraense que é uma das maiores cidades da França. 

Após uma pesquisa e contato prévio, foi marcada uma visita ao projeto “Le Tissu Solidaire”, 

que se destacou justamente por trabalhar o empreendedorismo através da costura, assim como 

o projeto do qual já participo. Durante minha primeira visita ao ateliê francês, foram 

extremamente evidentes as similaridades entre os dois projetos, principalmente em termos de 

produção e na rotina. 

 Entretanto, ao longo das minhas visitas, se tornaram explicitas as diferenças de 

execução, quando comparado ao projeto paraense. Mesmo com quase o mesmo tempo de 

desenvolvimento, o projeto “Le Tissu Solidaire” já possuía diversas vantagens. Durante a 

visita, o Costuraê ainda não possuía ateliê próprio (conquistado somente alguns meses mais 

tarde), ou maquinário, hospedando as capacitações em ateliês parceiros, provendo retorno 

financeiro de forma esporádica para a comunidade.  

Enquanto isso, na França, já existia um espaço próprio, com maquinário moderno e 

todos os apetrechos de costura disponíveis para uso da comunidade, além de um retorno 

financeiro estável. Dessa experiência, surgiu o questionamento: Em um mesmo período de 

tempo, entre projetos tão similares, com os mesmos alicerces - ambos alinhados a ODSs nº8-, 

o que leva a resultados tão diferentes? 

Os objetivos de desenvolvimento do milênio são a mais recente declaração do 

compromisso de diminuir as diferenças entre regiões desenvolvidas e em desenvolvimento do 

mundo. Contudo, embora os objetivos ajudem na mensuração do progresso quando aplicados 

ao Empreendedorismo Social, estas não devem ser cegas aos potenciais já existentes de 

progresso, isto é, condicionados pelo status existente, bem como o engajamento das nações e 

dos estados para atingi-los (Mishra e Takemi, 2004). Muitos autores consideram os Objetivos 

utópicos, e acreditam que as ODS e o formato empreendedor ignoram as limitações locais, 

particularmente em relação às politicas publicas de cada região (Oya, 2011). 

É possível notar que, no desenvolvimento de um negócio social, as influencias 

socioeconômicas e culturais são diretas, com grandes impactos nos resultados adquiridos. 

Uma vez que as ODS funcionam como um guia e como um formato de mensuração de 
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resultados, é possível observar através dessas, e de pesquisas relacionadas aos Objetivos do 

Milênio, o efeito do cenário pré-existente na execução de um negocio social. Ou seja, a 

estrutura econômica, a qualidade do ensino ofertado, a qualidade de vida, praticas culturais na 

gestão e aplicação, a postura governamental em relação a incentivo para inciativas 

empreendedoras, - entre outros- todos são tópicos de que refletem no desenvolvimento das 

iniciativas de impacto.   

Em um exemplo prático, comparando o Projeto Costuraê e o Projeto “Le Tissu 

Solidaire”, podemos citar a disparidade da escolaridade media da comunidade entre os dois 

projetos. Enquanto em Belém, a média de escolaridade da comunidade é ate a primeiras series 

do ensino fundamental, em Lyon essa média sobe para o ensino fundamental completo (dados 

da entrevista), o que diretamente influencia no formato de gestão e na integração membros-

comunidade, e por consequência, no funcionamento geral do projeto. Por exemplo, o projeto 

francês, desde o inicio, integra a comunidade as iniciativas de precificação de produtos e de 

divulgação do projeto, assim como no planejamento de uso de materiais, enquanto no Projeto 

Costuraê, realizarmos ações constantes de ensino básico, como matemática básica, noções de 

precificação, lidando, inclusive, com mulheres ainda em processo de alfabetização. 

 

                                         
Figura 2: Gazwa, da comunidade do projeto francês. 

(Imagem autorizada) 
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Figura 3: Joanice, da comunidade do Costuraê. 

(Imagem autorizada) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse artigo buscou apresentar, de forma breve, o Empreendedorismo Social no Brasil, 

e descrever o funcionamento do Projeto Costuraê e “Le Tissu Solidaire”, ambos da rede 

Enactus e alinhados a mesma ODS, e assim, comparar a aplicação dos dois projetos e as 

influencias socioeconômicas e culturais nos resultados dessas aplicações.  

A partir das informações apresentadas, podemos concluir que, em um cenário similar 

ao francês, com maior acesso a educação, saúde e infraestrutura em geral, e uma maior 

preocupação com o desenvolvimento de atividades empreendedoras, os negócios sociais 

prosperam com maior facilidade, enquanto tais iniciativas, em um cenário como a periferia da 

capital paraense, além dos obstáculos oferecidos pelo mercado e pelo desenvolvimento da 

iniciativa empreendedora em si, são adicionadas obstáculos como a falta de infraestrutura, o 

pouco acesso a politicas básicas de educação, de saúde e de cultura, assim como a baixa 

disseminação a cerca do empreendedorismo, resultando em um menor investimento no âmbito 

empreendedor, tanto por parte de iniciativas privadas quanto por parte da iniciativa publica.  

Com base na minha experiência pessoal de voluntariado nos dois projetos da rede 

citados, notei que algumas ações podem ser aplicadas para a redução desses obstáculos e a 

otimização no funcionamento dos projetos da Enactus Brasil, sendo valido citar uma 

preocupação com capacitações básicas para a comunidade participante do projeto, assim 

como para as comunidades periféricas, tendo a consciência que, enquanto lideres acadêmicos, 

é nosso dever incentivar também a população não diretamente envolvida com os projetos 
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aplicados, colocando em pratica ODS também não diretamente ligadas aos projetos de cada 

time.  

Acredito que, além de incentivar a pratica anteriormente citada, a rede Enactus e cada 

time, individualmente, em sua região, devem, constantemente, realizar ações informativas e 

educativas a respeito do Empreendedorismo Social, dentro do ciclo acadêmico, mas 

principalmente, para a população em geral, focando sempre naqueles social e 

economicamente desfavorecidos. Ademais, julgo importante sempre, dentro dos projetos 

aplicados por cada time, incentivar a liderança dentro da comunidade impactada, visando 

sempre fortalezar a cultura empreendedora dentro do país, para que assim, possamos 

fortalecer e enriquecer o cenário empreendedor no Brasil. 
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