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1. RESUMO 

 

Este trabalho analisa a importância do empreendedorismo social, preocupação com a 

preservação do meio ambiente e com problemas enfrentados pela sociedade. O 

empreendedorismo social passou a ser mais divulgado no Brasil a partir dos anos 90, 

devido a diminuição de investimentos do governo no setor social. O empreendedor 

social desenvolve ações que influenciam o desenvolvimento responsável e 

sustentável da sociedade, enxergando nessas dificuldades as oportunidades para 

criar produtos e serviços em prol do bem-estar da sociedade. Uma característica 

marcante do empreendedor social é o engajamento para realização e 

desenvolvimento de projetos. O intuito dessa pesquisa é apresentar o conceito que 

traz o empreendedorismo social, com objetivo de contribuir na qualidade de vida das 

pessoas e diminuir a desigualdade social. Observamos que no campo das pesquisas 

bibliográficas poucos autores no Brasil discorrem sobre o tema, porém isto não diminui 

sua importância. Assim como em outros países, o Brasil enfrenta dificuldades que 

precisam urgentemente de serem resolvidas, ou no mínimo amenizadas. Devido à má 

distribuição de renda, a sociedade enfrenta problemas como corrupção, pobreza, 

sistema de saúde precário e educação inadequada, não podemos aceitar isso de 

“braços cruzados”, acreditamos que podemos mudar o nosso destino e uma das 

alternativas viáveis para estas questões e através do empreendedorismo social. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O tema empreendedorismo social vem sendo estudado pouco mais de 20 anos, e 

busca soluções inovadoras, a partir de iniciativas que prezam pela inclusão social e a 

valorização do ser humano, por meio de medidas sustentáveis que visam o 

desenvolvimento e a melhoria da sociedade. 

Na Comunidade Pimentas, devido a deficiência na educação, existe uma grande 

dificuldade dos alunos da rede pública em prosseguirem os estudos em cursos 

superiores, e o acesso às Universidades Federais era um sonho distante. 

Para viabilizar esta possibilidade, oferecer um cursinho comunitário poderia ser 

uma possibilidade no bairro dos Pimentas, usando da criatividade para resolver 

problemas sociais de grande escala, eles contam com voluntários e os alunos que 

estudam lá, tendo como obrigação levar os resíduos de casa para que seja feita a 



reciclagem, e o dinheiro que é arrecadado com esta venda é convertido para o próprio 

aluno, assim que o mesmo é aprovado na universidade. Resultando na criação, 

valorização, realização e renovação de valor. 

Mas como ficam as comunidades que não possuem um empreendedor social? 

Empreendedorismos social traz benefícios, e nos ensina que para por este trabalho 

em prática precisamos de pessoas dispostas a se doarem, no sentido de proporcionar 

o bem-estar social, que busca soluções criativas e valiosas para as questões da 

educação, conscientização e preservação ambiental. 

O tema é de suma importância nos dias atuais, visto que é uma técnica inovadora, 

que encontra vertentes para solucionar problemas sociais.  

Pineda (2011). Os empreendedores sociais se encontram no centro dos desafios e 

das oportunidades das sociedades do século XXI. 

“Empreendedores são homens e mulheres que, de maneira ética e responsável, 

assumem desafios e riscos, transformando dificuldades em oportunidade. ” 

(HILSDORF, 2015). 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar como os empreendedores sociais 

constroem e mantêm a sustentabilidade de seus empreendimentos locais. 

Terá como objetivos específicos: contribuir para o corpo de conhecimento acerca 

do empreendedorismo social local; descrever características do empreendedor social; 

enumerar os benefícios alcançados. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este artigo terá como base a pesquisa bibliográfica que é definida por Gil (2002, 

p.44) através do: “ [...] material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de 

trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente de fontes 

bibliográficas”.  

Também utilizamos estudo de campo definida por Gil (2002, p.44) através da: “ [...] 

investigação informal e relativamente livre, no qual o pesquisador procura obter, tanto 



quanto possível entendimento dos fatores que exercem influência na situação que 

constitui o objeto de pesquisa. ” 

            

      

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A desigualdade social é um problema que acontece nos países subdesenvolvidos 

ou não desenvolvidos, as causas da desigualdade social é a má distribuição de renda, 

má administração dos recursos, dificuldade de acesso à educação e à saúde, gerando 

o desemprego, fome, miséria, criminalidade e atraso na economia do país, dentre 

tantas outras causas. 

Conforme destacado por Yunus (2008, p.26)  

  

Tais problemas tornam-se ainda maiores em tempos de crise – na ocorrência 
de algum desastre natural, quando uma guerra gera motins, e causa 
sofrimento à população, quando uma epidemia surge ou quando um colapso 
ambiental atinge regiões inteiras, nas quais não é mais possível viver. 

 

A sociedade brasileira tem passado por várias transformações, a desigualdade 

social persiste e com ela gera a vulnerabilidade social.  

Isto não é sinônimo de pobreza, mas sim uma condição que remete a fragilidade 

da situação sócio econômica de determinado grupo ou indivíduo. 

“A ideia de vulnerabilidade no contexto deste exame, se refere à incapacidade de 

certas pessoas ou grupos, por sua condição relativa na sociedade, de defender ou 

fazer respeitar seus direitos. ” (STEPKE; DRUMOND, 2007, p. 141). 

Podemos medir a vulnerabilidade social através da linha de pobreza, definida pelos 

hábitos de consumo, as condições precárias de moradia e saneamento, os meios de 

subsistência inexistentes e a ausência de um ambiente familiar. 

O empreendedorismo social desenvolve um trabalho que inclui pessoas que estão 

à margem da sociedade, tentando resgatá-las e integrá-las, a fim de diminuir a 

vulnerabilidade social.  

De acordo com Yunus (2008): empreendedorismo social traz à tona o desejo das 

pessoas resolverem problemas que não costumam ser tratados com eficiência e a 

urgência que merecem.  

O termo Empreendedor Social cunhado por Bill Drayton-Fundador e CEO da 

Ashoka- ao perceber a existência de indivíduos que combinam pragmatismo, 



compromisso com resultados para realizar profundas transformações sociais. 

(ASHOKA BRASIL, 2017). 

Quintella, (2017) descreve que o empreendedorismo Social pode ser definido como 

o conjunto de ações que visam à melhoria da sociedade e o lucro. 

O Empreendedor Social aponta tendências e traz soluções inovadoras para 

problemas sociais e ambientais, por meio de sua atuação, ele acelera o processo de 

mudanças e inspira atores a se engajarem em uma causa comum. (ASHOKA BRASIL, 

2017). 

Os negócios sociais fazem parte dos diferentes setores econômicos e fornecem 

produtos e serviços de qualidade à sociedade fragilizada do mercado tradicional, 

contribuindo para o combate à pobreza e diminuição da desigualdade. 

A inclusão social significa geração de renda e qualidade de vida, estes são os 

objetivos principais deste tipo de empreendimento, que está pautado na estratégia em 

valores sustentáveis. 

As empresas sociais que diferentemente de empresas comuns, se utiliza dos 

mecanismos que existe no mercado para buscar soluções para problemas sociais. O 

empreendedorismo social é um campo que tem muito a ser explorado, porém, existem 

muitos desafios e complexidade. 

“O problema de um pode vir a se tornar a oportunidade de outro, e a natureza da 

inovação está fundamentalmente ligada ao empreendedorismo. ” (BESSANT e TIDD, 

2007). 

 

6. RESULTADOS 

 

Este trabalho proporciona o conhecimento sobre a importância do 

empreendedorismo social, na qualidade de vida da população e para o 

desenvolvimento da sociedade.  

Desenvolvemos um estudo de campo junto à comunidade Pimentas, localizada na 

região de Guarulhos, a fim de conhecermos pessoalmente o trabalho de um 

empreendedor social, que conta com a colaboração da comunidade, desenvolvendo 

projetos sociais e produzindo atividades que trazem aprendizado e contribui na 

qualidade de vida desses moradores. 



O empreendedor social encontra dificuldades para implantar seus projetos junto a 

outras comunidades, devido à resistência das pessoas que lá residem a se tornarem 

voluntárias.  

Se faz necessário fazê-las entender a importância do voluntariado, e que este 

trabalho deve ser feito com responsabilidade e qualidade.    

Um dos primeiros projetos desenvolvido na comunidade foi o cursinho preparatório, 

que se iniciou a partir da percepção do empreendedor de que os jovens desta 

comunidade não tinham oportunidade para ingressar no ensino superior em 

universidades federais, e que algo precisava ser feito para mudar esta realidade. 

Os jovens interessados em frequentar o cursinho passam por várias seleções, 

feitas de forma rigorosa e com intuito de selecionar somente os alunos que de fato 

estão interessados e engajados no projeto.   A aprovação desses alunos chega a ser 

de até 70%, e muitos recém-formados, retornam ao cursinho para lecionar 

voluntariamente, incentivando e ensinando outros jovens. O que torna cada vez maior 

o número de jovens interessados, porém o espaço físico não comporta a demanda, 

tornando assim o processo seletivo cada vez mais minucioso.     

Os resultados obtidos apresentam a relevância do empreendedorismo social, 

baseadas em estudo de campo, fontes bibliográficas e sites de organizações 

renomadas.   

“Desde que começaram os estudos mundiais sobre empreendedorismo do Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), entre 1999 e 2000, o Brasil vem destacando-se 

como um país empreendedor, a frente de todos os demais países pesquisados [...]” 

(QUINTELLA,2017). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tivemos como base de estudo o empreendedorismo social, e ao desenvolvermos 

este trabalho nos deparamos com as problemáticas ligadas a este tema. 

De fato, a sociedade é constituída de uma diversidade muito significativa, e por sua 

vez as diferenças são muito gritantes, porém a intenção não é resolver o problema 

como um todo, mas de alguma forma ameniza-lo em algumas comunidades, e uma 

das possibilidades é utilizando o empreendedorismo social. 

Através das pesquisas bibliográficas efetuadas acerca do tema, notamos que ainda 

existem poucas literaturas a respeito no Brasil, por ser estudo relativamente novo e 



com maiores pesquisas feitas no exterior. Isto nos mostra a tamanha importância do 

empreendedor social, e porque este tema está se tornando cada vez mais procurado 

e discutido pela sociedade atual, nos mais diversos círculos de análise e sobe as mais 

diversas perspectivas, entre as quais se destacam aquelas que associam o 

empreendedorismo à criatividade e a inovação. 

O projeto desenvolvido na comunidade Pimentas vai de encontro com as pesquisas 

que fizemos, nos mostra que o empreendedorismo social está focado na geração do 

valor social, com propósito de criar oportunidade a cidadãos carente através da 

educação. 
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