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Resumo 

Inseridas em um ambiente globalizado e altamente competitivo as organizações, 
para alcançarem resultados positivos e distinção no mercado, vêm direcionando 
suas estratégias de gestão para as pessoas e suas competências.  Deste modo, 
buscam atrair e reter talentos dotados de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes e 
que sejam capazes de contribuir para o sucesso do negócio. Neste contexto, o 
Terceiro Setor, no Brasil, se destaca por desempenhar papel fundamental na 
promoção da inclusão social. Perante o exposto, o objetivo geral deste trabalho 
consistiu em identificar as contribuições do Projeto Dedo de Gente para a inserção 
social dos participantes. Para alcance dos objetivos propostos foi empregada a uma 
metodologia de caráter descritivo. As técnicas de coleta de dados utilizadas 
consistiram em pesquisa documental e entrevista semiestruturada. A pesquisa foi 
desenvolvida no período de junho e julho de 2018. Foram investigados 28 jovens 
ingressantes e 7 egressos do Projeto Dedo de Gente. Os resultados obtidos 
demonstraram que o Projeto contribui para o desenvolvimento de diversas 
competências individuais: capacidade de planejamento; exigência de qualidade; 
persistência; independência; autoconfiança; persuasão, organização, assumir riscos, 
identificar oportunidades e estabelecer metas; iniciativa; eficiência; responsabilidade;  
capacidade de estabelecer relacionamentos; busca de informações; criatividade; 
inovação e capacidade de trabalhar em equipe. Isso significa que ele cumpre com 
seu objetivo e favorece a inserção no mercado de trabalho. 

Palavras Chave: Terceiro Setor; Projeto Dedo de Gente; Inserção social.  



 

Abstract 

 
Inserted in a globalized and highly competitive environment, organizations, in order to 
achieve positive results and market distinction, have been directing their 
management strategies to people and their competencies. In this way, they seek to 
attract and retain talents endowed with Knowledge, Skills and Attitudes and who are 
able to contribute to the success of the business. In this context, the Third Sector, in 
Brazil, stands out as playing a fundamental role in promoting social inclusion. Given 
the above, the general objective of this work was to identify the contributions of the 
Dedo de Gente Project for the social insertion of the participants. A descriptive 
methodology was used to reach the proposed objectives. The data collection 
techniques used consisted of documental research and semi-structured interviews. 
The research was developed in the period of June and July of 2018. We investigated 
28 young people and 7 graduates of the Dedo de Gente Project. The results show 
that the Project contributes to the development of several individual competences: 
planning capacity; quality requirement; persistence; independence; self confidence; 
persuasion, organization, taking risks, identifying opportunities and setting goals; 
initiative; efficiency; responsibility; ability to establish relationships; search for 
information; creativity; innovation and ability to work as a team. This means that it 
fulfills its purpose and favors the insertion in the job market 

Keywords: Third Sector; Dedo de Gente Project; social insertion 
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1 Introdução 

 

Na contemporaneidade, a globalização proporciona um cenário de intensas e 

constantes transformações nos âmbitos tecnológico, econômico, político, social e 

cultural, fazendo com que as incertezas e a competitividade sejam cada vez mais 

acentuadas. De acordo com Silva, Vasconcelos e Normanha Filho (2012) este 

contexto é caracterizado pela grande desigualdade social. Em função disso, diversos 

estudiosos têm apontando em direção ao fenômeno social denominado Terceiro 

Setor como sendo promissor no sentido de atenuar os problemas de ordem social e 

de agir em prol do bem comum e da cidadania.  

Neste entendimento, Moura e Fernandes (2009) explicam que o Terceiro Setor é 

composto por organizações que possuem objetivos de cunho social, como 

instituições de caridade, religiosas, culturais, educacionais, comunitárias, voluntárias 

e associações profissionais, as quais atuam na prestação de serviços voluntários ou 

não, para parcela carente da sociedade.  

Segundo Alves Júnior, Faria e Fontenele (2009) este setor tem demonstrado ser 

uma alternativa aos problemas que assolam a sociedade e, de forma progressiva, 

está ocupando alguns espaços que eram tidos como exclusivos do governo, haja 

vista que, devido às suas visíveis limitações como supridor de serviços, o Estado se 

vê diante da necessidade de delegar responsabilidades inerentes ao gerenciamento 

dos serviços.  

Para Teixeira (2013), na atualidade, são inúmeros os desafios a serem vencidos 

pelas organizações pertencentes ao Terceiro Setor, destacando-se a geração 

sustentável de receita financeira para manter seus projetos e atividades sociais, 

visto que a principal fonte de renda são doações feitas por empresas privadas, 

membros da sociedade civil e repasse de verbas governamentais. Em função disto, 

por vezes, a organização beneficiada tende a assumir postura neutra ou favorável a 

assuntos que não estão alinhados com sua pauta, mas, são de interesse dos 

doadores. 
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No entendimento de Comini et al (2009) quase todos os problemas cotidianos neste 

âmbito perpassam pela questão da competência gerencial. Explicam ainda, que 

eficácia e eficiência são a tônica de um discurso que busca equalizar a escassez de 

recursos com as necessidades de aumentar a capacidade produtiva, melhorar a 

qualidade dos serviços, introduzir aperfeiçoamentos técnicos e tecnológicos, 

remunerar especialistas, como também, atrair e manter voluntários.  

Perante o exposto ressalta-se que, para sobreviverem neste ambiente instável, tais 

organizações veem-se diante da necessidade de se adaptarem com rapidez e de 

repensarem suas formas de gestão, passando a utilizar novos conceitos como 

inclusão social e competências voltadas ao mercado de trabalho local.  

Dentre as organizações que trabalham promovendo iniciativas de inclusão social, 

destaca-se o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD), uma ONG 

vinculada ao Terceiro Setor, fundada em 1984, na cidade de Belo Horizonte/MG pelo 

educador popular e antropólogo Tião Rocha que, desde então, vem contribuindo de 

forma significativa para o desenvolvimento de novos projetos  no âmbito do CPCD   

(http://www.cpcd.org.br). 

Seu projeto inicial, “Ser criança” foi idealizado com o propósito de atender crianças 

de 7 a 14 anos, promovendo ações educativas contra o fracasso escolar e pessoal 

dos jovens da região. Buscava-se oferecer uma educação diferenciada, que 

pudesse acontecer ‘debaixo do pé de manga’, sem a obrigatoriedade da escola, 

entretanto, seria desenvolvida por bons educadores (Revista Exclusive, 2015).  

A partir do “Ser criança”,  foram criados vários outros projetos, conforme descritos a 

seguir, ressaltando que nem todos foram idealizados pelo Tião Rocha, mas 

contaram com seu apoio e acompanhamento (http://www.cpcd.org.br). 

Arassussa (Araçuaí/MG): desenvolvido com o apoio da fundação AVINA. Promove 

“A Transformação Social como Causa – um Brasil Sustentável como Meta”. 

Arasempre (Araçuaí/MG): trata-se de uma plataforma de transformação coletiva 

criada com o apoio da Petrobrás S.A. – “Numa ação coletiva em torno de uma causa 

- Acolhimento, Convivência, Apropriação e Oportunidade (AÇÃO).  
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Casa Saudável (Araçuaí/MG): apresenta como princípios a permacultura, 

aprendidos e experimentados na construção do “Sítio Maravilha”: casas e quintais, 

construção de caixa para coleta de água de chuva, canteiros e espirais com flores, 

ervas, temperos e horta; além da construção do banheiro compostável e a mudança 

de paradigmas de saúde, estética e cuidados.  

Cinema Meninos de Araçuaí (Araçuaí/MG): “Uma ideia na cabeça e uma câmera 

na mão”,  em que os participantes fazem documentários, curtas, vídeos institucionais 

e até programas de TV - o Canal Sempre (www.youtube.com/canalsempre). 

Cuidadores em Saúde (Itapecuru Mirim/MA): “Projeto nos Trilhos” que objetiva 

encontrar nas comunidades “cuidadores natos”, ou seja, gente que se importa com o 

outro de forma generosa e solidária. Quilombos Jaibarados Nogueiras, Oiteiro dos 

Nogueiras e Pedrinhas. 

Estação Conhecimento (Arari/MA): “Vida seja viável e sustentável, para todos, 

para sempre” – incubadoras sociais e tecnológicas, fonte permanente de 

conhecimentos dos saberes, dos fazeres e dos quereres da comunidade de Arari. 

“Conhecimentos” necessários – no presente do presente e no presente do futuro – 

para que este “território” e a “comunidade” que o formam seja um lugar sustentável e 

humanizado, para todos, para sempre.  

Fabriquetas (Curvelo/MG, Araçuaí/MG e Raposos/MG): “Núcleo de Produção de 

Tecnologias Populares” – Dedo de Gente. 

Fabriquetas de Softwares: Tecnologias de Informação e Comunicaçãodos TACs – 

Tecnologias de Acolhimento e Convivência todo dia (sites, blogs, bancos de dados, 

jogos eletrônicos e gestão de redes sociais). 

Meninos de Araçuaí (Araçuaí/MG): Grupo Teatral Ponto de Partida (formação 

técnica do Coro, oferecendo oficinas de interpretação, dança, instrumentos musicais 

e musicalização). 

Nos trilhos do desenvolvimento (Maranhão/MA): construção de uma plataforma 

para convergência de tecnologias sociais e desenvolvimento sustentável em seis 
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municípios do interior do Maranhão (empoderamento comunitário, satisfação 

econômica, compromisso ambiental, valores humanos e culturais). 

Raposos Sustentável (Raposos/MG): Educação popular, desenvolvimento 

comunitário e valorização da cultura local são as bases dessa proposta, alinhada 

com as metodologias educacionais do CPCD  e tendo a Casa Verde como um 

espaço de referência a Cultura local e incentivo a leitura.  

Sementinha - Comunidade Educativa (São Paulo/SP): ou “A escola debaixo do 

pé-de-manga”: espaço-escola é o bairro; o conteúdo escolar é a cultura da 

comunidade e os educadores são todos os que participam do processo educativo. 

Sítio Maravilha (Araçuaí/MG): Instituto de Permacultura do Vale do Jequitinhonha 

(laboratório de tecnologias alternativas com atividades aplicadas, desenvolvidas e 

compartilhadas, o Sítio se mantém como modelo de desenvolvimento integrado, 

harmônico e sustentável.  

Vargem Grande Saudável (Parelheiros /SP): “Carta Terra” (um modelo de atuação 

e de materialização dos ideais e da vontade do Instituto Viva Vida em agir, de forma 

propositiva e exemplar, na promoção de processos de transformação social e 

construção de Comunidades Saudáveis. 

Ressalta-se que, em 1996, como extensão do Projeto “Ser Criança”, foi criada a 

Cooperativa Dedo de Gente na cidade de Curvelo/MG, situada 

na mesorregião central de Minas Gerais. Além de Curvelo, ela atua nas cidades de 

Araçuaí/MG e Raposos/MG. A cooperativa surgiu a partir da observação de que as 

crianças participavam dos projetos até a faixa etária de 14 anos, quando eram 

obrigadas a abandonar as atividades oferecidas em busca de emprego.  Então, a 

proposta era atender jovens acima de 14 anos, buscando oferecer espaços de 

formação humana e técnica e gerando possibilidades inovadoras de 

desenvolvimento pessoal e profissional, alinhado aos valores da cultura e do espaço 

em que os jovens estão inseridos (Revista Exclusive, 2015). 
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A Cooperativa é formada por grupos de produção, denominados Fabriquetas, que 

são dirigidos pelos próprios jovens que juntaram seus esforços e energias para se 

desenvolverem coletivamente.  

As Fabriquetas são núcleos de produção de tecnologias populares, com 
características e funções comunitárias, que visam o fortalecimento da renda 
familiar. São autossuficientes, e encontram-se no estágio de expansão de 
produção e comercialização regionalizada, caminhando gradativamente para 
sua autonomia administrativo-financeira, gerando renda e trabalho regular 
para os seus participantes (http://www.cpcd.org.br/fabriquetas/). 
 

Esses núcleos de produção estão distribuídos pelas cidades onde o projeto atua. 

Em Curvelo/MG estão estabelecidas as fabriquetas: Carpintaria (arte em madeirade 

demolição), Serralheria (objetos de adorno e sucatas), Cartonagem (cestas e 

embalagens), Doces (compotas, licores e geleias) e Bordados (arte em retalhos e 

costura). Em Araçuaí/MG as fabriquetas são: Serralheria (arte em sucata de ferro), 

Tinta de Terra (arte com terra de formigueiro), Cinema (Produção de vídeos), 

Software (Desenvolvimento de sites) eTurismo (Guias turísticos). Em Raposos/MG 

ficam as fabriquetas: Bolsas em lona (aproveitamento de banners), Vassouras de 

garrafa PET, Paisagismo e Casas de Passarinho (retalhos de madeira) 

(http://www.dedo de gente.com.br). 

As ações desenvolvidas pelos cooperados participantes desses núcleos de 

produção têm sido uma das principais alternativas de renda para a comunidade 

local, especialmente, para os menos favorecidos, promovendo a inclusão Social de 

jovens. Betjemann (2008, citado por Marquesan e Figueiredo, 2014) afirma que a 

prática do artesanato não só resgata as técnicas de produção, como também, 

valoriza a produção alternativa moderna. 

Marquesan e Figueiredo (2014) vinculam o trabalho artesanal e o emprego à 

capacidade humana para a promoção de mudanças socioculturais de cunho ético e 

prático. Ético, porque o artesanato surge nas mãos do artesão promovendo honra e 

realização do fazer bem-feito, além do orgulho a partir da execução do próprio 

trabalho. Na prática, esse artesanato destaca-se por, além de proporcionar a 

aquisição de conhecimentos, contribuir para o desenvolvimento de habilidades em 

uma interação constante  e indissociada entre o fazer e o pensar (Sennett, 2009).  
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Assim, a Cooperativa Dedo de Gente é o resultado do aprendizado e do trabalho 

aprimorado por unidades de produção solidárias formadas e dirigidas por moças e 

rapazes do Vale do Jequitinhonha, que buscam promover a educação popular e 

empreendedora visando o desenvolvimento comunitário a partir da cultura, tomada 

como matéria-prima de ação institucional e pedagógica. 

O projeto tende a gerar possibilidades inovadoras de desenvolvimento humano e 

profissional, comprometido com os valores da cultura e do ambiente em que os 

jovens estão inseridos, no Centro e Norte de Minas Gerais. Tem como essência a 

busca da aprendizagem, um processo permanente de formação, que pede 

diariamente novos e melhores processos por parte dos mestres e dos jovens, na 

busca por orientar um trabalho coletivo, solidário e criativo centrado na cultura local 

e que permita conhecer locais, criar um ambiente favorável a integrar um esforço 

territorial para a sustentabilidade e a cidadania plena. A partir dessas premissas, o 

jovem é convidado a se tornar um empreendedor local, utilizando a prática adquirida 

no Projeto junto com seus valores culturais, ambientais e pedagógicos. 

Tendo em vista a era da globalização que exige versatilidade e inovação tanto por 

parte das organizações quanto dos profissionais, como também, as constantes 

dificuldades enfrentadas pelas instituições pertencentes ao Terceiro Setor, o estudo 

em questão procura direcionar a pesquisa para análise do Projeto Dedo de Gente, 

inserido no CPCD, buscando identificar a contribuição do projeto para o 

desenvolvimento decompetências individuais nos jovens ingressos, com o objetivo 

de promover a inclusão social desses jovens. Assim sendo, surge o seguinte 

questionamento norteador da pesquisa: Como o Projeto Dedo de Gente tem 

contribuído para a inserção social dos jovens que dele participam?   

A fim de responder a essa questão, são definidos os seguintes objetivos: 

Objetivo geral 

Identificar as contribuições do Projeto Dedo de Gente para a Inserção Social dos 

jovens que dele participam. 
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Objetivos específicos 

1. Descrever o Projeto Dedo de Gente, em termos de concepção e 

operacionalização; 

2. Identificar o perfil desejado dos jovens egressos; 

3. Descrever o perfil dos jovens ingressantes no Projeto Dedo de Gente; 

4. Identificar as competências individuais desenvolvidas nos participantes do 

Projeto Dedo de Gente. 

Para responder aos objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa descritiva, de 

abordagem qualitativa, utilizando a técnica do estudo de caso. Para a coleta dos 

dados foram utilizadas a pesquisa documental e a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas. Os dados recolhidos foram analisados por meio da técnica da 

análise de conteúdo.  

 

1.2Justificativa  

 

Vivenciando cenários de constantes crises, o Brasil ressente-se da atuação pouco 

eficaz do Primeiro e do Segundo Setor, que não conseguem suprir as demandas 

sociais da atualidade. O Primeiro pela ineficiência e o Segundo porque faz parte da 

sua natureza visar ao lucro. Esta situação de carência demanda ainda mais a 

participação do Terceiro Setor no país (Montaño, 2004). 

Fischer (1998, citado por Cominiet al., 2009) explica que as organizações do 

Terceiro Setor brasileiro, assim como aquelas pertencentes ao Primeiro e ao 

Segundo Setores, têm sido afetadas pelas mudanças decorrentes dos avanços 

tecnológicos e da globalização econômica. Tais fatores têm alterado desde padrões 

de produção até a esfera do comportamento humano, trazendo à tona a 

necessidade de gerar resultados que demonstrem eficiência e eficácia de 

desempenho, de captar recursos suficientes para a continuidade de suas atividades 

e de desenvolver a capacidade de acompanhar as constantes mudanças que 

interferem em seu desempenho. 
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Nessa perspectiva, defende-se que a legitimação das práticas gerenciais do Terceiro 

Setor é imprescindível para aprimorar o gerenciamento das organizações, 

reforçando a necessidade de mecanismos de gestão eficazes e compatíveis com a 

realidade delas, para que seus objetivos sejam atingidos. Percebe-se então que, 

para atender a essas exigências e necessidades impostas pela sociedade e pela 

própria natureza do setor, e a fim de garantir sua sobrevivência, essas organizações 

começaram a buscar meios e ações estratégicas, o que tem refletido no 

desenvolvimento de competências empreendedoras (Falconer (2000) e Hudson 

(1999) citados por Soares & Melo, 2010). 

 O trabalho em questão justifica-se pela oportunidade de apresentar as importantes 

contribuições e avanços do Terceiro Setor relativos ao desenvolvimento das 

características empreendedoras das comunidades do Vale do Jequitinhonha e da 

região Central de Minas Gerais. Atuante nas desigualdades sociais no que tange à 

inovação (cultural, tecnológica, educacional e econômica), o Projeto Dedo de Gente 

oferta uma gama de projetos específicos ao incentivo do protagonismo do jovem no 

meio em que ele está inserido. 

Esta pesquisa poderá contribuir para o Centro Popular de Cultura e 

Desenvolvimento, uma vez que representa uma oportunidade de verificar, por meio 

de uma pesquisa empírica, se o Projeto Dedo de Gente vem alcançando seus 

objetivos de formar os jovens nas dimensões humanas e técnicas, assegurando o 

desenvolvimento de competências. Da mesma forma, permitirá identificar os 

principais desafios enfrentados, o que será fundamental para a elaboração de 

estratégias de ação. 

Para a academia, representa uma contribuição no sentido de ampliar a discussão 

sobre o tema Inclusão Social, tendo por base um projeto de sucesso. As reflexões 

levantadas podem lançar luz sobre as diversas abordagens metodológicas de 

organizações não governamentais com vistas a propor soluções criativas e 

inovadoras no aspecto social e analisar a influência do Projeto na minimização dos 

problemas sociais em regiões distantes dos grandes centros. Pode, também, 

fomentar a discussão sobre as diversas ações para conter o êxodo rural, 
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especialmente aquelas voltadas para a valorização da cultura popular por meio do 

artesanato criativo. 

O interesse da autora deste projeto reside no fato de ter feito parte da Cooperativa 

Dedo de Gente durante seis anos, o que lhe possibilita um olhar privilegiado sobre 

as ações sociais desenvolvidas pela CPCD. Além disso, a pesquisadora tem 

interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre projetos sociais e Inclusão 

Social, o que pode ampliar leques de oportunidades profissionais. Por fim, a 

pesquisadora tem interesse em contribuir com a avaliação dos projetos 

implementados pela CPCD, em especial o Dedo de Gente, como também com 

propostas de ações de melhorias. 

Esta Dissertação está estruturada em cinco sessões. A primeira contém a introdução 

que apresenta a contextualização e o tema do estudo, como também, o problema, 

os objetivos e a justificativa. Na segunda sessão são descritos os fundamentos 

teóricos do estudo, discutindo-se sobre temas relacionados ao Terceiro Setor, 

Gestão Social, Projeto Social, empreendedorismo social e competências dos 

indivíduos. Na terceira, apresentam-se os procedimentos metodológicos da 

pesquisa. Seguem-se a apresentação e análise dos dados, as considerações finais, 

limitações e sugestões da pesquisa, as referências e os apêndices.  
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2 ReferencialTeórico 

 

Essa sessão contempla a fundamentação teórica acerca do tema estudado com 

base na literatura existente. Primeiramente, é feita uma abordagem a respeito do 

Terceiro Setor, apresentando-se e discutindo sua origem e base conceitual. Em 

seguida, são discutidos os aspectos teóricos referentes ao Terceiro Setor, ao Projeto 

Social, Gestão Social e Empreendedorismo Social; e, por fim, fez-se uma análise 

acerca das competências individuais. 

  

2.1Terceiro Setor 

 

Segundo Landim (1999, p. 63) o termo Terceiro Setor“ não é termo neutro, ele tem 

nacionalidade clara. É de procedência norte-americana, contexto onde 

associativismo e voluntariado fazem parte de uma cultura política e cívica baseada 

no individualismo liberal”. Também Montaño (2004) explica que tal expressão tem 

sua origem vinculada às instituições ligadas diretamente ao grande capital, sendo 

cunhado nos EUA em 1978 por John D. Rockfeller III e trazido para o Brasil por 

intermédio de um funcionário da Fundação Roberto Marinho. 

No âmbito brasileiro, os princípios da filantropia e da caridade religiosa são os 

alicerces do Terceiro Setor: as primeiras organizações da sociedade civil nacional 

imbuídas desse caráter foram as Santas Casas de Misericórdia, que remontam aos 

meados do século XVI (Silva, 2010). 

Nos dizeres de Tachizawa (2002, citado por Alves Júnior; Faria & Fontenele, 2009), 

o Terceiro Setor surgiu no período do regime ditatorial militar, como uma nova 

sociedade organizada baseada em idealizações de autonomia. Deste modo, Pereira, 

Oliveira e Ponte (2008) apresentam o Terceiro Setor como resultado da revolução 

nos papeis sociais tradicionais, em que a sociedade se torna mais participativa da 

realidade cotidiana, não deixando apenas a cargo do Estado o trabalho voltado para 

garantir o bem-estar das pessoas. É o aparecimento de uma esfera pública não 

estatal, porque não faz parte do Estado, e sim de iniciativas privadas de sentido 
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público, orientadas para o interesse geral e para o bem-comum. Thiesena (2009) 

assim resume as origens e características do Terceiro Setor no Brasil: 

 
Pode-se dizer, então, que o Terceiro Setor brasileiro decorre dos ideais e 
conquistas provenientes dos movimentos sociais atuantes nas décadas de 70 
e 80 que contribuíram de forma significativa para a conquista da democracia e 
da positivação de direitos até então não reconhecidos. E, também, pode-se 
afirmar que provém das reformas estruturais conduzidas pelos ideais do 
neoliberalismo, com vistas à readequação das funções estatais, 
principalmente naquilo que se refere à prestação dos direitos fundamentais 
sociais que são norteados pelos princípios da universalização e igualdade 
(Thiesena, 2009, p. 110).  
 

Ocorre que somente a partir da década de 1990 a atenção dos legisladores voltou-

se para este segmento. Sendo assim, em 15 de maio de 1998 é promulgada a Lei n° 

9.637 que cria um modelo de qualificação das organizações públicas não estatais 

(associações e fundações) direcionadas para a execução de atividades inerentes ao 

ensino, desenvolvimento tecnológico, preservação ambiental, cultura, saúde e 

pesquisa científica em organizações sociais (Thiesena, 2009). 

Nesse entendimento, Oliveira e Godói-de-Souza (2015) ressaltam que em 23 de 

março de 1999 foi decretada a Lei n°. 9.790, considerada por muitos como o marco 

legal do Terceiro Setor, uma vez que abarca todas as organizações que compõem o 

segmento. Esta lei cria a qualificação denominada Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIPs) cuja certificação concedia às organizações da 

sociedade civil acesso a novos recursos por meio de um Termo de Parceria entre 

elas e o Poder Público para suas finalidades, assumindo obrigações de 

transparência administrativa. 

Thiesena (2009) esclarece que tanto a Lei nº 9.637/98 quanto a Lei nº 9.790/99 

tratam-se de instrumentos jurídicos hábeis no que diz respeito à transferência da 

execução de atividades destinadas à satisfação dos direitos sociais. Ambas 

apresentam um rol de atividades que delimitam seu campo de atuação e pretendem, 

também, encontrar formas de fiscalizar os procedimentos utilizados para a 

contratação das organizações e fiscalização dos recursos públicos destinados a 

elas. 
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Primeiro Setor

Terceiro SetorSegundo setor

Desde então, o Terceiro Setor é considerado um tema de notória relevância no 

âmbito dos diversos segmentos da sociedade civil, da academia, como também do 

Primeiro e Segundo Setores (Oliveira & Godói-de-Souza, 2015). 

Ressalta-se que a existência de um Terceiro Setor relaciona-se com a de outros 

dois: a do Primeiro Setor, representado pelas atividades estatais, que são realizadas 

visando fins públicos, e a do Segundo Setor, representado pelas atividades da 

iniciativa privada que atendem a fins particulares (Montaño, 2004). Teodósio (2002) 

esclarece que o Terceiro Setor assemelha-se ao Primeiro Setor na medida em que 

tem como objetivos e alvo de atuação o espaço público, mas diferencia-se do 

Governo por ser uma iniciativa da própria sociedade. Por outro lado, Terceiro Setor 

não equivale ao Segundo Setor, pois apesar de não ser governamental, tem como 

objetivo o benefício social.  

Scheunemann e Rheinheimer (2009) defendem, conforme ilustrado na Figura 1, que 

os três setores compõem um circuito em que há uma interdependência mútua e 

todos se complementam. Nesse sentido, pode-se dizer que o Primeiro Setor 

influencia e é influenciado pelos Segundo e o Terceiro Setores, havendo uma 

interdependência entre os setores. Logo, se um dos elementos for retirado, todo o 

sistema será afetado. 

  
 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 1  
Circuito dos setores 
Fonte: Scheunemann, A., V., &Rheinheimer, I. (2009). Administração do Terceiro Setor (p. 46). 
Curitiba: Ibpex. 
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Thiesena (2009) recorda ainda que, para ser considerada uma organização 

pertencente ao Terceiro Setor, é imprescindível a configuração simultânea e 

constante de três características: a prestação de serviços de interesse coletivo, não 

ter como finalidade o lucro e ser uma entidade privada. 

Na concepção de Scheunemann e Rheinheimer (2009) as características das 

organizações/instituições/entidades que compõe o Terceiro Setor estão pautadas na 

formalidade, autonomia ou autogovernança, voluntariedade e na obrigatoriedade da 

existência de uma função social. Essas organizações estão ligadas à 

sociedade/comunidade por meio de atos de solidariedade e forte esforço voluntário e 

não distribuem lucro. Essa função se apresenta como uma espécie de denominador 

comum nas diferentes formas, hábitos, agendas e projetos das organizações desse 

setor. 

Outra característica proeminente nas organizações do Terceiro Setor é a existência 

de comprometimento e motivação intrínsecos aos profissionais e voluntários que 

nelas atuam, normalmente, inerentes aos valores que são praticados e/ou à causa 

para a qual a organização se volta (Cominiet al., 2009).  

Diante das considerações ora apresentadas é oportuno afirmar que a crescente 

atuação do Terceiro Setor na conjuntura brasileira ocorre em função da transferência 

de responsabilidade de resposta às demandas sociais do Estado para o Terceiro 

Setor. Esta transformação acerca da execução dos projetos e serviços voltados à 

efetivação dos direitos sociais básicos deu-se em virtude de três argumentos 

básicos: escassez de recursos públicos, má administração destes recursos e maior 

eficiência de gestão das organizações do Terceiro Setor, se comparadas ao Estado 

(Thiesena, 2009). 

Ressalta-se que as organizações pertencentes ao Terceiro Setor no Brasil estão 

inseridas em um cenário ora de avanços ora de retrocessos nos aspectos 

relacionados à legislação, gestão e captação de recursos em um caminho tortuoso 

trilhado ao longo de sua história (Oliveira & Godói-de-Souza, 2015).  

Alves Júnior, Faria e Fontenele (2009)  ponderam que muitas vezes transmite-se a 

ideia, acatada pelas instituições sociais filantrópicas, de que, para sobreviver, elas 
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devem adotar os mesmos mecanismos e instrumentos de gestão das empresas do 

Segundo Setor, incutindo-se em seus gestores o mito de que tudo que é empresarial 

é bom, ou que o que é bom para as empresas privadas é bom para as organizações 

do Terceiro Setor. 

Já Andrade (2007) aponta que o crescimento do terceiro setor no âmbito brasileiro 

contribuiu para a disseminação do conceito de responsabilidade social empresarial, 

aproximando as Organizações Não Governamentais (ONG´s) das empresas. Em 

consequência disso, nota-se a incidência da utilização, de forma acrítica, do 

planejamento, das técnicas de gestão e dos instrumentos do setor privado 

(orientados pelo viés da gestão estratégica). Para que estas instituições possam 

responder afirmativamente à construção de sua identidade, à sua sobrevivência 

social e consigam adaptar-se a essa nova realidade, é necessário que haja em sua 

estrutura, além de meios para uma gestão participativa, sujeitos críticos capazes de 

atuarem no processo de emancipação e nos desafios que se impõem às diversas e 

constantes mudanças que o mundo reificado pela atual modernidade enfrenta.  

Sendo assim, Fischer (2004) destaca a importância da profissionalização da gestão 

do Terceiro Setor, na afirmativa de que só a boa-vontade não é suficiente 

paramanter a missão proposta. Deste modo, na busca por melhores resultados no 

atendimento ao público alvo, é indispensável a adoção de modelos de gestão que 

garantam a eficiência e eficácia dos processos de forma a possibilitar a reavaliação 

das rotinas e procedimentos administrativos que ajudarão no alcance dos objetivos. 

Considera-se, por fim, que o Terceiro Setor pode ser uma das soluções para os 

problemas sociais advindos do desenvolvimento econômico. Entretanto, para que 

isto seja possível é preciso que as organizações que o compõem repensem sua 

missão, sua forma de atuação e seu funcionamento, passando a adotar princípios de 

gestão direcionados à aprendizagem e ao conhecimento, haja vista que a conjuntura 

atual vem exigindo melhores qualificações para as funções típicas das organizações 

sem fins lucrativos ou filantrópicas (Panceri, 2001).  

Essa mudança de perspectiva, em que os ativos intangíveis são valorizados, afeta 

profundamente a estratégia competitiva das organizações, daí a importância de se 
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considerar a competência do funcionário, o fluxo de informações, a interação e a 

socialização entre clientes, parceiros e fornecedores e os demais atores que geram 

o conhecimento compartilhado (Panceri, 2001). 

Nesse contexto, os projetos sociais, especialmente os que trabalham com atividades 

artesanais, fomentam a atividade econômica no atual cenário mercadológico, pois 

estimulam atividades que podem tornar-se uma alternativa de renda para as 

comunidades, além de atraírem o olhar de turistas internacionais. Além disso, 

atividades relacionadas ao trabalho manual favorecem a inclusão social, devido à 

potencialização da comercialização dos produtos característicos de cada região. Por 

serem o principal objetivo de organizações do Terceiro Setor e foco desta pesquisa, 

na próxima seção serão discutidos aspectos relativos aos projetos sociais 

desenvolvidos por organizações do Terceiro Setor. 

 

2.2 Gestão Social 

 

Nos últimos anos, o termo Gestão Social vem alcançando expressiva notoriedade, 

tanto no cenário mundial quanto nacional, entretanto, essa expressão tem se 

prestado às mais variadas interpretações, o que sinaliza para a falta de consenso e 

delimitação sobre o campo (Pimentel & Pimentel, 2010). 

Em conformidade com o exposto, França Filho (2003) considera que a Gestão 

Social tem sido, recorrentemente, utilizada para identificar as mais variadas práticas 

sociais de diferentes atores, não apenas governamentais, mas, principalmente de 

organizações não governamentais, associações, fundações, como também algumas 

iniciativas partindo mesmo do setor privado e que se exprimem nas noções de 

cidadania corporativa ou de responsabilidade social da empresa. 

Na concepção de Brant Carvalho (2013) Gestão Social refere-se basicamente à 

governança das políticas e programas sociais públicos. Ela interfere na qualidade de 

bem-estar ofertada pela nação, na cultura política impregnada no fazer social, nas 

prioridades inscritas na agenda pública, nos processos de tomada de decisão e 

implantação de políticas e programas sociais. 
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Para Scheunemann e Rheinheimer (2009) trata-se de uma tendência que vem 

sendo discutida e construída, especialmente, para atender às demandas 

emergentes do cenário social por diferentes setores. Essas demandas se agravam a 

partir da reestruturação, não só produtiva, mas também decorrente da relação 

Estado/Sociedade, como alternativa à crise do Estado de Bem-Estar Social. Pode-se 

dizer que é um fenômeno que vem pautando, ainda que timidamente, algumas 

discussões, com o objetivo de tornar a gestão das políticas sociais mais eficientes e 

abertas à sociedade.  

De acordo com Wanderley (2013), a Gestão Social exige um aprofundamento dos 

saberes já produzidos pelas várias áreas de conhecimento, assim como dos 

produzidos na própria gestão das ações públicas, além de um alargamento da 

capacidade de articulação e de diálogo, pois a prioridade é a qualidade dos serviços 

prestados aos cidadãos de direito, com transparência e participação de todos os 

sujeitos envolvidos. Deste modo, constitui uma ação em permanente construção 

coletiva. 

Fazer uma Gestão Social significa capacitar, qualificar, negociar, participar, efetivar 

resultados dos precariamente inclusos no mercado de trabalho. É assessorar a 

formação de novos créditos empreendedores através de programas inovadores 

apoiados por transferências monetárias com transparência da participação e 

prestação à ação pública com uma avaliação voltada mais à mensuração de 

eficiência econômica e eficácia nos resultados (Ávila, 2001). 

A comunidade envolvida se torna, assim, a principal protagonista como 

empreendedores sociais, na busca de qualidade de vida e mudanças relacionadas a 

paradigmas nas ações de produção de bens e serviços mercadológicos 

(http://www.cpcd.org.br). 

Deste modo, a Gestão Social deve ser vista pela ótica da inclusão e da 

solidariedade, prezando sempre pelo coletivo. A diferença central entre a Gestão 

Social e a gestão privada diz respeito ao tipo de economia que predomina (Andrade 

& Pereira, 2012). 
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Scheunemann e Rheinheimer (2009) consideram, portanto, a Gestão Social como 

uma possibilidade para planejar e desenvolver um processo que viabilize os 

diferentes setores que se ocupam com as múltiplas expressões da questão social. A 

perspectiva é tentar reverter as ações isoladas e fragmentadas, a privatização das 

políticas, para que estas se constituam como espaços democráticos, de parceria e 

participação, o que torna indeclinável a assistência como um direito social. A Tabela  

1 ilustra a configuração da Gestão Social no Brasil, conforme apresentada por esses 

autores. 

 

Tabela 1 

Configuração da Gestão Social no Brasil 

Primeiro Setor 
(Estado) 

Segundo Setor 
(Mercado) 

Terceiro Setor 
(Sociedade civil) 

� Poder instituído; 
� Partidarismo; 
� Omissão; 
� Redução de gastos; 
� Enxugamento 
administrativo; 

� Terceirização; 
� Tecnologia de ponta; 
� Competitividade; 
� Exclusão; 
� Tendência do mercado; 

� Parcerias; 
� Dependência financeira dos 
demais setores; 
� Amenização das demandas 
do estado; 

� Transferência de suas 
atribuições; 
� Firmação de parcerias; 
� Terceirização; 
� Má gestão financeira; 
� Desorganização; 
� Interferência partidária; 
� Organização burocrática; 
� Autodenominação de 
democrático; 
� Pautação pela 
constituição federal/1988; 
� Despreparo para as 
demandas sociais; 
� desresponsabilização; 
� Estado falido no seu 
modelo de financeirização; 
� Descentralização da 
questão social; 
� Escassez de recursos; 
� Ações paliativas e 
emergenciais; 
� Municipalização. 

� Ampliação do 
investimento social; 
� Globalização; 
� Autonomia; 
� Intervenção no social pelo 
retorno através do marketing, 
lucro, incentivos fiscais; 
� Instabilidade; 
� Movimento do mercado 
financeiro; 
� Requisição para atuar no 
social por outros setores; 
� Exigência do mercado 
para intervir no social. 

� Novo campo de trabalho para 
profissionais em geral; 
� Dificuldade de gestão 
(administrativa e financeira); 
� Desqualificação dos agentes; 
� Utilização do setor para 
captar; recursos para fins 
próprios; 
� Mobilização da sociedade; 
� Expansão rápida; 
� Ações assistencialistas 
versus ações alternativas e 
inovadoras. 

Fonte: Scheunemann, A., V., &Rheinheimer, I. (2009). Administração do Terceiro Setor (p. 51). 
Curitiba: Ibpex. 
 

As informações apresentadas na Tabela 1 proporcionam uma visão panorâmica do 

contexto no qual a gestão social está inserida. Nota-se que o Primeiro Setor 
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compreende a esfera do Estado, sendo os recursos e os fins públicos; o Segundo 

Setor abrange a esfera do mercado,em que os recursos são privados e os fins 

privados e lucrativos; O Terceiro Setor, por sua vez, é composto pela sociedade civil, 

sendo os recursos privados ou públicos direcionados para atender a fins públicos.  

Em outras palavras, o Primeiro Setor compõe o Setor Público que, no Brasil, é 

pautado nos princípios explícitos na Constituição Federal de 1988. Algumas das 

características deste setor consistem na burocratização dos processos e na 

escassez de recursos, o que reflete na constante busca por redução de gastos e 

resulta, muitas vezes, em terceirização. A imagem que possui perante a sociedade é 

de uma esfera desorganizada e ineficiente quanto à gestão financeira e ao 

atendimento das demandas sociais. 

O Segundo Setor é constituído pelas empresas privadas, que em função da 

globalização encontram-se inseridas em um ambiente altamente instável e 

competitivo, o qual requer constantes investimentos em tecnologia e estratégias de 

gestão para atender às tendências de mercado. Percebe-se que, na atualidade, em 

busca de melhores resultados e de diferencial competitivo, muitas empresas vêm 

investindo em ações e projetos de responsabilidade social, o que lhes garante 

incentivos fiscais.  

Como abordado por Silva, Giroletti e Lima (2016), a responsabilidade social pode ser 

compreendida como o dever da empresa de ajudar a sociedade a alcançar seus 

objetivos, representando uma maneira de mostrar que ela não existe apenas para 

explorar recursos econômicos e humanos, mas, também para contribuir com o 

desenvolvimento social. Constitui assim, em uma forma de prestação de contas para 

a sociedade. 

Quanto ao Terceiro Setor, ele contempla as organizações sem fins lucrativos que 

atuam nas lacunas não preenchidas pelos outros dois setores,em prol da cidadania 

e do bem-estar da sociedade. Na sociedade contemporânea, tais organizações têm 

alcançado rápida expansão proporcionando novas oportunidades de trabalho. 

Entretanto, para alcançarem seus propósitos de suprir às demandas sociais, 

dependem financeiramente dos demais setores, da formação de parcerias e da 
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atuação conjunta da sociedade. Além disso, precisam adotar sistemas de gestão 

eficientes e inovadores que assegurem um bom desempenho administrativo e 

financeiro. 

2.3 Projeto Social 

 

Projeto Social compreende ações conjuntas e encadeadas que visam ao 

desenvolvimento social, a partir do trabalho com um conjunto de pessoas (Feijó & 

Macedo, 2012). Nesse entendimento, Coutinho, Soares e Silva (2006) explicam que 

um Projeto Social é voltado para atuar na transformação de um grupo em específico, 

por meio de ações satisfatórias e acessíveis àqueles que vivem à margem do 

mercado. Tais ações se classificam conforme o objeto de atuação (saúde, educação 

meio ambiente, cultura) e a população-alvo (crianças, adolescentes, portadores de 

deficiência, idosos). 

O Projeto, quando é direcionado para jovens, normalmente, contempla atividades 

programadas para seu desenvolvimento de forma a contribuir para que vivam melhor 

em seu meio social, que atue sobre ele e o transforme, ou seja, que desenvolva 

maior autonomia e protagonismo, participando de forma efetiva e transformadora no 

ambiente ao qual pertence (Feijó & Macedo, 2012). 

Moura (2017) ressalta que a carência de capacitação profissional é a realidade de 

grande parte dos trabalhadores brasileiros de baixa renda, e, por isso, são inúmeras 

as dificuldades em encontrar uma vaga no mercado de trabalho formal. Sem 

qualificação, passam então, a contribuir com o crescimento da informalidade no 

mundo do trabalho.  

Sendo assim, Escornavaca, Becker e Caravantes (1998) consideram que os projetos 

sociais têm a pretensão de solucionar ou mitigar deficiências existentes na 

sociedade ou que afetam um agrupamento e/ou segmentos populacionais em 

situação de risco social ou não, sendo estes os beneficiários. Em se tratando deste 

tipo de projeto, lida-se com realidades complexas influenciadas por diversos fatores, 

pessoas, processos e relações. Um Projeto busca atuar nesse campo complexo, 
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perseguindo objetivos de mudança numa situação tida como problema ou 

necessidade.  

Para Ashley (2003, citado por Vercelli, 2013, p. 6) Projeto Social pode ser 

compreendido como: 

Compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, expresso 
por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, ou 
de alguma comunidade, de modo específico, agindo proativamente e 
coerentemente no que tange seu papel específico na sociedade e a sua 
prestação de contas para com ela. A organização, neste sentido, assume 
obrigações de caráter moral, além das estabelecidas em lei, mesmo que não 
diretamente vinculadas às suas atividades, mas que possam contribuir para o 
desenvolvimento-sustentável dos povos.  
  

Os projetos sociais ampliam os formatos e as propostas de negócios na busca por 

soluções e intervenções junto às ações frustradas do governo. Prahalad (2005, 

citado por Silva, Moura & Junqueira, 2015) afirma que ideias e negócios 

estrategicamente bem planejados e executados colaboram para a erradicação da 

pobreza. 

Deste modo, essa busca por melhorias sociais, contribui para a construção de 

soluções inovadoras e para a superação de problemas por meio de ações 

autossustentáveis e economicamente viáveis (Comini, Barki&Aguiar, 2012). 

Tendo em vista que a desaceleração da economia brasileira, causada, sobretudo, 

pela crise econômica de 2008, atingiu especialmente os jovens, ressalta-se a 

importância dos projetos de cunho social como forma de inclusão e de 

desenvolvimento pessoal e profissional. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a taxa de desemprego entre a população ativa 

vem crescendo ano a ano e, em 2017, atingiu 13% da população ativa, mas para 

os jovens de 18 a 24 anos ela chega a 27,3%. Nesse cenário, iniciativas que visem 

ao desenvolvimento de oportunidades para os jovens de regiões distantes e menos 

favorecidas do país são sempre bem-vindas.  

Em um país no qual milhares de crianças e jovens ainda são inibidos do direito de 

estudar e são explorados no mundo do trabalho, a iniciativa de inserir jovens no 

mercado de trabalho, respeitando o tempo de estudo e o seu desenvolvimento físico, 



 

 

31

psicológico, mental e social, é de fundamental importância para a promoção do 

desenvolvimento social (Moura, 2017). 

 

2.4 Empreendedorismo Social  

 

Ultimamente, presenciamos um intenso movimento de disseminação da cultura 

empreendedora no Brasil e no mundo (Ashoka  & Mackinsey, 2001). Como explicam 

Alves e Netto (2013) o empreendedorismo compreende diversos ramos de 

atividades, não se limitando somente à concepção de um negócio propriamente dito, 

mas abrangendo um conjunto de atividades em que a exigência básica é a inovação. 

Os empreendedores exercem função essencial para o desenvolvimento econômico 

e social de uma nação, considerando-se que a partir de suas iniciativas e atitudes 

inovadoras surgem novos negócios e novas organizações. 

Wright, Silva e Spers (2010) apontam que, em decorrência das inovações 

tecnológicas, organizacionais e das transformações estruturais nas relações de 

trabalho, a ênfase no empreendedorismo surge como a alternativa para a geração 

de emprego, renda e maiores oportunidades no mercado de trabalho. Ao aproximar 

o conceito de empregabilidade ao de empreendedorismo, pode-se depreender que a 

aplicação efetiva da capacidade de se manter empregado está ligada às 

características empreendedoras, sobretudo, quando considerada uma maneira 

holística de pensar e de agir, orientada para a busca de oportunidades.  

Silva, Moura e Junqueira (2015, p. 123) avaliam que “nas últimas décadas, as 

organizações têm buscado novas formas de atuar com foco no impacto social. É 

nesse contexto que emergem as discussões sobre Empreendedorismo Social”. 

O termo empreendedor é de origem francesa “entrepreneur” e surgiu por meados no 

século XVI e XVII. Já o Empreendedorismo Social teve seu marco na literatura a 

partir dos anos de 1980, estando vinculado ao crescimento nas organizações do 

Terceiro Setor e das ONGs (Mort, Carnegie & Weerawardena, 2003, citados por 

Motta & Shimada, 2015).  
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Di Domenico, Haugh e Tracey (2010 citados por Motta & Shimada, 2015) descrevem 

o surgimento do Empreendedorismo Social como uma falha de percepção no 

mercado e uma negligência dos governos em relação aos menos favorecidos, o que 

contribuiu para o surgimento de vários grupos com o objetivo de desenvolver ações 

de cunho social. 

Vale ressaltar que o termo “Empreendedorismo Social”, tem uma composição que 

leva a significativos distintos. Entre o que é Empreendedorismo Social; Empresa 

Social e Empreendedor Social. E que o tocante da diversidade do entendimento está 

mais voltado à ação, objetivo e motivação do empreendedor e na utilização desses 

recursos (Mair & Marti, 2006 citados por Motta & Shimada, 2015). Esse conceito 

pode ter várias descrições, dependendo da perspectiva de análise (Dees, 2001, 

citado por Silva, Moura & Junqueira, 2015), como pode-se visualizar na Tabela 2. 

Tabela 2 
Características de Empreendedorismo Social 
Característica Descrição 
1. Agente de mudança no setor social Ação sobre as causas e não sobre os sintomas 

dos problemas. Busca criar mudanças e 
melhorias sustentáveis. 

2. Geração e manutenção de valor social O impacto social é a medida principal. Procura 
retorno social de longo prazo nos investimentos. 

3. Identificação e busca de novas oportunidades O empreendedor vê oportunidade onde os 
outros vêem problemas. Não se deixam levar 
apenas pela percepção de uma necessidade ou 
por compaixão. Têm uma visão de como 
alcançar melhorias e são persistentes. 

4. Inovação, adaptação e aprendizado contínuo. Procura por caminhos inovadores para garantir 
que os empreendimentos tenham acesso aos 
recursos pelo tempo necessário. 

5. Determinação nas ações Ação com determinação e eficiência dos 
escassos recursos. Buscam recursos de 
terceiros por meio de parcerias e colaborações. 

6. Senso de transparência Busca a promoção de reais melhorias para a 
comunidade e mostram os retornos sociais e 
econômicos. Avaliam o crescimento em 
resultados sociais, financeiros e de gestão. 

Fonte: Adaptado de Rossoniet al. (2006, citado por Alves& Netto, 2013, p. 1225).Alves, A. L. C., 
&Netto, F. S. (2013).Terceiro Setor e Empreendedorismo Social: O Caso da Hallel Escola no Brasil. 
Tourism& Management Studies, 4, 1225. 
 

As informações apresentadas evidenciam que os empreendedores sociais devem 

atuar como agentes de mudanças em prol do desenvolvimento da sociedade, 

visando,  além da inclusão, a geração e manutenção de valores sociais. Precisam 
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ser persistentes e capazes de identificar e aproveitar as oportunidades a fim de 

alcançar melhorias, soluções sustentáveis e maior eficiência na captação de 

recursos, estando sempre em busca de estratégias inovadoras e investindo em 

aprendizado. Em última análise, os empreendedores sociais carecendo senso de 

transparência para demonstrar e avaliar os retornos sociais e econômicos das ações 

desenvolvidas perante a sociedade. 

Percebe-se, assim, que o Empreendedorismo Social relaciona-se, sobremaneira, à 

busca de soluções e melhorias para problemas de ordem social. Este, segundo 

Sarkar (2008), age como uma força transformadora local, voltada para a 

comunidade, proporcionando o surgimento de ideias inovadoras, incentivando a 

busca de uma realidade social ideal e possível. A Tabela 3 apresenta alguns 

benefícios provenientes desta transformação. 

Tabela 3 
Benefícios do Empreendedorismo Social 

Benefício Descrição 
Conhecimento  Aumento do nível de conhecimento da comunidade local com relação aos 

recursos existentes, capacidades e competências disponíveis em seu 
meio. 

Consciência  Aumento do nível de consciência da comunidade com relação ao seu 
próprio desenvolvimento. 

Valores  Mudança de valores das pessoas que são sensibilizadas, encorajadas e 
fortalecidas em sua autoestima. 

Participação  Aumento da participação dos membros da comunidade em ações 
empreendedoras locais. 

Integração  Aumento do sentimento de integração das pessoas com a sua cidade, 
terra e cultura. 

Sustentabilidade  Estímulo ao surgimento de novas ideias que incluem alternativas 
sustentáveis para o desenvolvimento. 

Propriedade  Transformação da população em proprietária e operadora dos 
empreendimentos sociais locais. 

Inclusão   Inclusão social da comunidade. 
Autossuficiência  Busca de maior autossuficiência pelos membros da comunidade local. 
Qualidade de Vida  Melhoria da qualidade de vida dos habitantes. 
Fonte: Melo Neto, F.P., & Froes, C. (2002). Empreendedorismo Social: a transição para a sociedade 
sustentável.(p. 41)Rio de Janeiro: Qualitymark 
 

Constata-se que o Empreendedorismo Social é um segmento que apresenta 

inúmeros benefícios voltados para a promoção de mudanças em favor da sociedade, 

ou seja, da minimização das desigualdades sociais e da melhoria da qualidade de 

vida. Mais especificamente dizendo, proporciona a elevação do nível de 

conhecimento e conscientização da comunidade quanto ao seu desenvolvimento, 
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com base nos recursos, capacidades e competências existentes no ambiente, o que 

favorece a inclusão, autossufiência, integração e maior participação das pessoas 

nas ações empreendedoras locais. Possibilita ainda, mudança de valores, estímulo 

ao surgimento de novas ideias relacionadas a soluções sustentáveis e 

transformação da comunidade em proprietária e operadora dos empreendimentos 

sociais locais. 

Perante o exposto, ressalta-se que, para o Empreendedorismo Social, o que importa 

não é a obtenção de lucro, mas, sim o envolvimento de pessoas que aplicam os 

seus conhecimentos e experiências profissionais a favor do outro e o 

estabelecimento de práticas que proporcionem desenvolvimento e melhorias para a 

sociedade (Melo Neto & Fróes, 2002). Nessa perspectiva, julga-se relevante 

apresentar, conforme consta na tabela 4, a diferença entre os tipos de 

empreendedorismo: Privado e Social.  

Nesse sentido, Shaw e Carter (2007, citados por Motta & Shimada, 2015) 

argumentam que o Empreendedorismo Social aparece como um novo rótulo para 

descrever o trabalho de comunidade, organizações voluntárias e públicas, como 

também, as empresas privadas que possuem objetivos mais relacionados ao social 

do que à obtenção de lucros financeiros. 

  

Tabela 4 
Tipos de Empreendedorismo 

Empreendedorismo Privado Empreendedorismo Social 

É individual. É coletivo. 
Produz bens e serviços para o mercado. Produz bens e serviços para a comunidade  
Tem foco no mercado. Tem o foco na busca de soluções para os 

problemas sociais. 

Sua medida de desempenho é o lucro. Sua medida de desempenho é o impacto social. 

Visa satisfazer necessidades dos clientes e 
ampliar as potencialidades do negócio. 

Visa resgatar pessoas da situação de risco social 
e a promovê-las. 

Fonte:  Adaptado de Melo Neto, F.P., & Froes, C. (2002, p. 11). Empreendedorismo Social: a 
transição para a sociedade sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark 
 

Em síntese, Feger et al. (2008) concordam que o Empreendedorismo Privado tem 

por escopo atender às necessidades da sociedade, por meio da comercialização de 

bens e serviços, financiando seu crescimento e sustentabilidade através do lucro, 
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enquanto supre as necessidades desta mesma sociedade, oferecendo serviços, 

garantindo sua sobrevivência e evolução, por meio do voluntariado e de subvenções 

fornecidas por empresas privadas e/ou públicas. 

Trivedi e Stokols (2011, citados por Motta & Shimada, 2015) destacam a 

ascendência da prática do Empreendedorismo Social sobre o Terceiro Setor. 

Ponderam que ainda existem muitas dúvidas a respeito e reforçam que a tentativa 

desses empreendedores em equilibrar ação social voltada à inovação como foco nos 

problemas sócioambientais passa despercebida no mercado com muitas empresas 

que aparecem responsáveis e estão maquiadas apenas em conseguir benefícios 

próprios com esta imagem.  

Em suma, o Empreendedorismo Social pode ser compreendido como uma ação 

emergente com capacidade de gerar emancipação social e desenvolvimento 

humano cuja característica principal é a socialização das ideias e ações, gerando 

uma nova forma de consciência e de postura no enfrentamento das questões sociais 

e ambientais (Oliveira, 2004; Ashoka & Mackinsey, 2001). No entanto, o 

empreendedor social carece de determinados conhecimentos, habilidades e 

competênciasindividuais, tema que será discutido na próxima seção. 

 

2.5  Competências individuais 

A pressão em torno da competitividade, o progresso tecnológico e as constantes 

mudanças mercadológicas evidenciam a necessidade de as organizações 

revisitarem e reformularem seus modelos de gestão, principalmente, aqueles 

relacionados ao gerenciamento de seus elementos humanos (Sant'Anna, 2002). 

Segundo Brandão e Guimarães (2001 a preocupação das organizações em 

selecionar e reter indivíduos capacitados para o desempenho eficiente de 

determinada função não é recente. No início do século passado, Taylor já alertava, 

para a necessidade de as empresas contarem com homens eficientes, enfatizando 

que a procura pelos competentes excedia a oferta. Na época, de acordo com o 

princípio taylorista de seleção e treinamento do trabalhador, as empresas 

procuravam aperfeiçoar em seus empregados as habilidades requeridas para o 
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exercício de atividades específicas, restringindo-se às questões técnicas 

relacionadas ao trabalho e às especificações de cargo. Posteriormente, em 

decorrência de pressões sociais e do aumento da complexidade das relações de 

trabalho, passa-se a considerar, no processo de desenvolvimento profissional de 

dos empregados, não somente questões técnicas mas também aspectos sociais e 

comportamentais relacionados ao trabalho. 

Zarifian (2012) explica que, a partir de meados dos anos 80, a temática da 

competência começou a ganhar realce no âmbito organizacional. Neste 

entendimento, Fleury e Fleury (2001) e Medeiros (2007) expõem que a década de 

90, marcada pela globalização produtiva onde as empresas procuravam se 

reestruturar segundo uma lógica de operações globalmente integradas, levou ao 

alinhamento definitivo das políticas de gestão de recursos humanos às estratégias 

empresariais, incorporando à pratica organizacional, o conceito de competência 

como base do modelo para gerenciar pessoas. 

De acordo com Le Boterf (2003), hoje em dia, há dois modelos de competência que 

influenciam nas práticas de gestão. O primeiro é herdado das concepções tayloristas 

e fordistas, em que o sujeito é considerado como um operador cuja competência se 

limita em saber executar operações de acordo com a prescrição. A competência se 

restringe a um saber fazer descritível em termos de comportamento esperado e 

observável, sendo esta, objeto de gerenciamento pelo controle. 

O segundo modelo, baseado na perspectiva da economia do saber, considera o 

sujeito mais como um ator do que como um operador. O profissional competente é 

aquele que sabe ir além do prescrito, que sabe agir e tomar iniciativas. Considera-se 

que existem várias maneiras de ser competente e que diversas condutas podem ser 

pertinentes.  

Nos dizeres de Sant’Anna (2002) competência trata-se de uma ideia 

consideravelmente remota, que foi (re-) conceituada e (re-) valorizada na 

contemporaneidade em decorrência de fatores diversos, como: os processos de 

reestruturação produtiva em curso, a intensificação das descontinuidades e 

imprevisibilidades das situações econômicas, organizacionais, de mercado e as 
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sensíveis mudanças nas características do mercado de trabalho, resultantes, 

sobretudo, dos processos de globalização.  

Destaca, ainda, que a competência não é um estado de conhecimento que se 

possui, haja vista que a experiência quotidiana demonstra que pessoas que dispõem 

de conhecimentos e capacidades nem sempre sabem mobilizá-los em situações de 

trabalho ou momentos oportunos. A competência é contingencial, isto é, exerce-se 

sob um contexto particular, exigindo flexibilidade e ampla capacidade de atualização. 

Esta não diz respeito apenas um construto operatório, mas também, um construto 

social. Partindo, desse modo, da compreensão da competência como uma 

resultante da combinação de múltiplos saberes. 

No âmbito organizacional, a apropriação do conceito de competências baseia-se em 

duas vertentes: a primeira, voltada para o indivíduo, fazendo alusão aos 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes (CHA); a segunda diz respeito à organização 

em si, ou seja, as suas características, performance e resultados (Fleury & Fleury, 

2001). Tendo em vista os objetivos deste trabalho, o foco concentra-se na primeira 

vertente. 

Stramar (2014) define as competências individuais como os Conhecimentos, 

Habilidades, Atitudes, recursos e capacidades que os indivíduos devem mobilizar 

para efetuar determinada atividade e/ou transpor alguma situação na qual se 

encontram. Ou ainda, pode-se dizer que são as entregas que determinado indivíduo 

deve mobilizar em prol do atendimento de determinado objetivo e/ou atividade. 

De acordo com Ruas (2003), a concepção de competência, na sua dimensão 

individual, traz consigo uma diversidade de percepções e definições. De um lado, 

uma corrente de especialistas anglo-saxões adota uma abordagem mais pragmática, 

especialmente em suas formas de classificação, partindo de uma influência mais 

visível do conceito de qualificação e, de outro, os representantes da escola francesa 

ampliam as perspectivas do conceito a partir da integração de elementos da 

sociologia e da economia do trabalho. 

O Conhecimento refere-se às informações empregadas na atuação sobre a 

realidade. As Habilidades dizem respeito à capacidade de agir sobre a realidade 
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resolvendo problemas e obtendo resultados. As atitudes correspondem aos valores, 

crenças e princípios que implicarão no grau de envolvimento e comprometimento 

com a tarefa (Ruas 2003). 

Em síntense, o conceito de competência individual é pensado como conjunto de 

capacidades humanas que justificam uma alta performance, acreditando-se que os 

melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidade das 

pessoas. Mais especificamente dizendo, a competência é percebida como estoque 

de recursos que o indivíduo detém. Apesar de o foco de análise consistir no 

indivíduo, grande parte dos autores americanos sinaliza a importância de se alinhar 

as competências às necessidades estabelecidas pelos cargos, ou posições 

existentes nas organizações (Fleury & Fleury, 2001). 

Por meio dos estudos sobre competências individuais, as empresas e indivíduos 

passam a trabalhar com a certeza de que resultados melhores surgem para 

empresas, pois, que possuem indivíduos com as diversas competências 

desenvolvidas e aplicáveis em prol dos negócios nos quais atuam. Sabendo-se que, 

para isso, é essencial que exista uma postura ativa do indivíduo (Stramar, 2014). 

Sant´Anna (2002) esclarece ainda que novos requisitos estão sendo exigidos dos 

indivíduos. Habilidades cognitivas e características comportamentais estão sendo 

valorizadas no ambiente de trabalho como competências importantes para lidar com 

a imprevisibilidade do ambiente, exigindo uma modernidade organizacional por meio 

de estruturas, estratégias, políticas e práticas de gestão que favoreçam a formação 

de conteúdos culturais capazes de estimular um comportamento competente. Assim, 

aponta quinze competências individuais mais reitaradamente citadas como 

requeridas ao enfrentamento do atual ambiente de negócios, como pode-se 

visualizar na Tabela 5. 

 

Tabela 5  
Competências individuais requeridas.  

Competências 

Individuais 

Requeridas 

Capacidade de aprender rapidamente novos conceitos e tecnologias 

Capacidade de trabalhar em equipes 

Criatividade 
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Visão de mundo ampla e global 

Capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização 

Capacidade de comunicação 

Capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades 

Domínio de novos conhecimentos técnicos associados à função ocupada 

Capacidade de inovação 

Capacidade de relacionamento interpessoal 

Iniciativa de ação e decisão 

Autocontrole emocional 

Capacidade empreendedora 

Capacidade de gerar resultados efetivos 

Capacidade de lidar com situações novas e inusitadas. 

Fonte: Adaptado Sant´Anna (2002, p. 361). Sant’Anna, A. S. (2002). Competências individuais 
requeridas, modernidade organizacional e satisfação no trabalho: uma análise de organizações 
mineiras sob a ótica de profissionais da área da administração. (Tese de Doutorado Administração. 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil). Recuperado de 
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUBD-
99MHUS/tese_anderson_de_souza_santanna.pdf?sequence=1 
 

 

Sant’Anna (2002) explica que as competências identificadas como “requeridas” são 

consideradas como de suma importância, tanto para o desenvolvimento dos 

profissionais quanto para o alcance de satisfatórios resultados organizacionais. 

Stramar (2014) complementa dizendo que deve haver uma espécie de ciclo virtuoso 

no qual o crescimento individual influencia no crescimento da empresa. Com a 

empresa crescendo e gerando melhores resultados, há maiores investimentos nas 

pessoas e, por consequência, um maior bem estar de todos os envolvidos nesse 

processo. 

Entretanto, há estudos demonstrando que as  que a demanda pelas competências 

requeridas não tem sido acompanhada, em mesmo nível, por uma modernidade de 

políticas e práticas de gestão, sugerindo a necessidade de ambientes 

organizacionais mais aderentes aos novos perfis profissionais requeridos 

(Sant’Anna, 2002). 
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2.6 Contribuições do referencial teórico para o desenvolvimento da pesquisa 

 

Esse capítulo contemplou o referencial teórico que dá sustentação ao 

desenvolvimento da pesquisa e contribuiu para o alcance dos objetivos propostos. 

Com base na literatura consultada, foram revisitados conceitos relativos ao Terceiro 

Setor, que contempla instituições cujos objetivos voltam-se para a promoção de 

benefícios sociais. Este tem sido indicado, conforme explana Pancei (2001), como 

solução para os problemas sociais oriundos do desenvolvimento econômico.  

As instituições pertencentes ao Terceiro Setor, para galgar êxito em seus propósitos,  

utilizam-se das práticas da Gestão Social. Tendo em vista que o Centro Propular de 

Cultura e Desenvolvimento, foco desta pesquisa, trata-se de uma ONG vinculada ao 

Terceiro setor, neste estudo, a abordagem acerca das questões relacionadas  à 

temática representou importantes subsídios à concretização do trabalho. 

Levando em consideração os objetivos  propostos que consistiram em um estudo 

acerca do ‘Projeto Dedo de Gente”, considerou-se indispensável a discussão sobre 

Projeto Social, com base em autores como Feijó e Macedo (2012)  e  Escornavaca, 

Becker e Caravantes (1998), como também, sobre empreendedorismo social que vai 

ao encontro dos desígnios almejados pelas ONG´s.  

Por fim, destacam-se como contribuições à fundamentação da pesquisa: Sant`Anna 

(2002), Fleury e Fleury (2001) e Stramar (2014) cujas abordagens definem e 

contextualizam competências individuais, cujo desenvolvimento nos participantes de 

projetos sociais são consideradas como meta a ser alcançada.  

Tais abordagens foram basilares para a construção do instrumento de coleta de 

dados utilizado e contribuíram para a fundamentação dos resultados alcançados. 

 
  



 

 

41

3 Metodologia 

 

Vergara (2016) define a metodologia como um meio, ou seja, uma forma lógica de 

pensamento para se alcançar um determinado objetivo. Conforme entendimento da 

autora, ela é fundamental para a realização de todo e qualquer trabalho de cunho 

científico, pois possibilita a comprovação empírica dos fatos. Para Galuppo (2007, 

p.43) “a metodologia é um caminho que nos conduz de um ponto a outro”. 

Nessa perspectiva, a metodologia implica em uma estrutura delimitada, orientada 

para a realização do projeto de pesquisa, sendo que, para proporcionar resultados 

eficazes, é preciso conhecer e considerar alguns fatores, relacionados às 

peculiaridades do estudo, os quais são indispensáveis à obtenção das informações 

necessárias para estruturar ou resolver o problema proposto. Nesta seção, portanto, 

é descrita a Metodologia utilizada na pesquisa proposta neste Projeto. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Para definir o tipo de pesquisa adequado a um determinado estudo é necessário 

embasar-se em critérios que se relacionam com os objetivos da pesquisa. Neste 

estudo, quanto aos fins, foi empregada a pesquisa do tipo descritiva que tem por 

escopo descrever as características de determinadas populações ou fenômenos 

(Gil, 2008). 

Quanto aos meios, a pesquisa se classifica como estudo de caso e pesquisa 

documental. O estudo de caso, de acordo com Gil (2008), consiste em uma profunda 

análise acerca de uma determinada população ou fenômeno, com vistas a obter seu 

pleno e detalhado conhecimento. Yin (2001, p. 27) complementa considerando 

tratar-se de uma “estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos 

contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos 

relevantes”. 

Yin (2001) ressalta que o estudo de caso possibilita o emprego das diversas 

técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, e também, da observação direta e da 

série sistemática de entrevistas. Assim, o diferencial do estudo é a sua capacidade 
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de lidar com uma ampla variedade de evidências - documentos, artefatos, 

entrevistas e observações - além do que pode estar disponível no estudo histórico 

convencional. 

Gil (2006) explica que a investigação documental assemelha-se à bibliográfica, a 

diferença reside na natureza da fonte, sendo que a documental versa a exploração 

de fontes internas. Oliveira (2007, p. 69) explica que este tipo de pesquisa se 

caracteriza “pela busca de informações em documentos que não receberam nenhum 

tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, 

gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação” . 

Deste modo, para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se o método do estudo 

de caso conexo às pesquisas descritiva e qualitativa. Em conformidade com Collis e 

Hussey (2005), a abordagem qualitativa é mais subjetiva, havendo um maior 

envolvimento do pesquisador com os indivíduos pesquisados e o contexto do 

problema. França e Vasconcellos (2011, p. 83) explicam que a pesquisa qualitativa 

contém “dados que geram interpretação, reflexão”. 

 

3.2 Unidade de análise e observação 

 

No estudo em questão, a unidade de análise consistiu no Centro Popular de Cultura 

e Desenvolvimento (CPCD), uma ONG vinculada ao Terceiro Setor, fundada em 

1984, na cidade de Belo Horizonte/MG. A unidade de observação foi composta por 

28 jovens ingressantes e atuantes nas três unidades (Curvelo/MG, Araçuaí/MG e 

Raposos/MG), selecionados de acordo com a disponibilidade em contribuir com a 

pesquisa e por 7 egressos localizados. 

 

3.3 Métodos de coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa documental e realização de 

entrevistas. Quanto à investigação documental, neste estudo, foram consultados 

documentos que retratem a história da fundação do projeto, registro de prêmios e 

investidores. 



 

 

43

Gil (2008) afirma que, em função de sua flexibilidade, a entrevista é utilizada como 

instrumento fundamental de investigação nos mais diversificados campos. O autor 

aponta como principais vantagens da entrevista: possibilita a coleta de dados em 

profundidade sobre o comportamento humano a possibilidade de avaliar a 

expressão corporal do entrevistado e de sua postura, a obtenção de um maior leque 

de respostas, a não exclusão de pessoas analfabetas, como também, maiores 

possibilidades de classificar e compreender os dados obtidos. 

No Projeto em questão, empregou-se a técnica de entrevista semiestruturada em 

formato digital ou impresso, conforme a disponibilidade dos respondentes que, no 

entendimento de Gil (2006), é desenvolvida a partir de uma relação organizada de 

perguntas, possibilitando um maior desenvolvimento e coordenação das 

informações. Os roteiros de entrevistas encontram-se nos Apêndices A e B deste 

Projeto. 

Ressalta-se que as entrevistas realizadas junto aos jovens ingressantes foram feitas  

de forma coletiva durante as “rodas de conversa”, ou seja, no decorrer das 

interações que ocorrem semanalmente  com  participação dos gestores, 

coordenadores e dos jovens para discutir sobre questões relacionadas ao cotidiano, 

à educação para o trabalho, à formação humana e à educação ambiental.  

Nas cidades de Curvelo/MG e Raposos/MG a pesquisadora e a coordenadora do 

projeto   orientaram os investigados com relação às perguntas. Em Araçuaí/MG, por 

ser de difícil acesso para a pesquisadora, a orientação ocorreu com o suporte do 

coordenador educacional. 

Com relação aos jovens egressos, diante da dificuldade de entrevistá-los 

pessoalmente, o roteiro foi enviado em formato de digital. Deste modo, aqueles que 

tiveram disponibilidade em contribuir com a pesquisa, responderam às perguntas e 

reenviaram digitalmente. 

Como se pode verificar, o Apêndice A contempla o roteiro de entrevista aplicado aos 

jovens ingressantes, e está divido em 3 etapas, conforme a finalidade dos dados que 

se pretendiam obter. No Bloco I do roteiro foram levantados dados de caracterização 

dos sujeitos envolvidos na pesquisa. A Parte II envolveu informações relacionadas à 
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participação no Projeto Dedo de Gente e às Competências. O bloco III, por sua vez, 

tinha como objetivo buscar conhecer os impactos das experiências adquiridas no 

Projeto Dedo de Gente na carreira profissional.  

No apêndice B consta o roteiro de entrevista aplicado aos jovens egressos, estando 

dividido em duas partes: A primeira contemplou perguntas relacionadas à 

identificação do perfil dos entrevistados e a segunda, questões inerentes à 

participação no Projeto Dedo de Gente e às competências individuais. 

 

3.4 Técnica de Análise dos dados 

 

Nos dizeres de Rudio (2004), após a coleta dos dados, o pesquisador obterá um 

aglomerado de respostas, as quais necessitam de ordenação e organização para 

que possam ser compreendidas e interpretadas de maneira coerente. Para tanto, é 

preciso seguir um procedimento. Nesse entendimento, pode-se dizer que, em virtude 

dos métodos de coleta a serem utilizados, os dados obtidos foram analisados e 

tratados da forma qualitativa, ou seja, as informações foram analisadas e descritas, 

de forma a possibilitar a leitura e entendimento das particularidades do estudo e do 

comportamento das pessoas.  

Para análise foi empregada a análise de conteúdo, que segundo Campos (2004) 

trata-se de uma importante ferramenta na condução da análise dos dados 

qualitativos. “Esta técnica vem se desenvolvendo nestes últimos anos com a 

finalidade de descrever, sistematicamente o conteúdo das comunicações” (Marconi 

& Lakatos, 2011, p. 118). 

De acordo com Silva e Fossá (2013) a análise de conteúdo galgou popularidade a 

partir de Bardin (1977).  Para Bardin (2011, citado por Câmara, 2013) esta técnica já 

era utilizada desde as primeiras tentativas da humanidade de interpretar os livros 

sagrados, vindo a ser sistematizada como método apenas na década de 20.  

Desde então, vem alcançando grande desenvolvimento e tem sido empregada com 

êxito para análise das informações obtidas por meio de entrevistas e/ou de 

observação. O caminho percorrido pela análise de conteúdo, ao longo dos anos, 
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perpassa diversas fontes de dados, como: notícias de jornais, discursos políticos, 

cartas, anúncios publicitários, relatórios oficiais, entrevistas, vídeos, filmes, 

fotografias, revistas e relatos autobiográficos (Silva & Fossá, 2013). 

A Tabela 6 apresenta uma síntese da metodologia desenhada para esta pesquisa.  

 
Tabela 6 
Síntese da metodologia 

 
Objetivos 

específicos 

 

Autores 

 
Técnica de coleta 

de dados 
Técnica de Análise 

dos dados 

1 - Descrever o 
Projeto Dedo de 
Gente, em termos de 
concepção e 
operacionalização; 
 

 
http://www.cpcd.org.br 
Feijó e Macedo (2012)   

 
 

Pesquisa 
Documental 

 

Análise de 
conteúdo 

2 - Identificar o perfil 
desejado dos jovens 
egressos; 

 

http://www.dedodegente.com.br 

 

Pesquisa 
Documental 

 

Análise de 
conteúdo 

3 - Descrever o perfil 
dos jovens 
ingressantes no 
Projeto Dedo de 
Gente; 

http://www.cpcd.org.br 

 

Entrevista 
(Questões do bloco 

I do Apêndice A) 
 
 

Análise de 
conteúdo 

4 - Identificar as 
competências 
individuais 
desenvolvidas nos 
participantes do 
Projeto Dedo de 
Gente. 

Sant`Anna (2002), Fleury e 
Fleury (2001) e Stramar (2014) 

Entrevistas 
(Questões do bloco 
II e III do Apêndice 

A) 

Análise de 
conteúdo 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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4 Apresentação e discussão dos resultados 

Como abordado por Brandão e Guimarães (2001) a sociedade vem passando por 

um momento de intensas transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e 

tecnológicas, que resultam em reestruturação produtiva. Nas organizações, o 

impacto dessa reestruturação materializa-se por intermédio de processos de 

racionalização organizacional e técnicas que incorporam ao ambiente, novas 

tecnologias e novos modelos de gestão capazes de proporcionar vantagens 

competitivas em um ambiente altamente instável. 

Neste contexto, reafirma Andrade (2007) que é perceptível a formação e 

consolidação do Terceiro Setor no Brasil desempenhando papel fundamental na 

promoção da inclusão social. Nesse entendimento buscou-se, por meio desta 

pesquisa, identificar as contribuições do Projeto Dedo de Gente para a inserção 

social dos jovens participantes.  Para tanto, tomou-se como ponto de partida a 

investigação acerca dos objetivos específicos propostos. 

 

4.1  Análise dos resultados 

A presente análise incorpora os resultados alcançados mediante o emprego das 

técnicas de análise documental e aplicação de entrevista semiestruturada a uma 

amostra dos jovens ingressos e egressos no Projeto Dedo de Gente. A coleta de 

dados ocorreu nos meses de junho e julho de 2018. 

Com base na metodologia utilizada, a pesquisa foi dividida em duas fases. Em um 

primeiro momento coletaram-se, por meio de análise documental, informações que 

possibilitassem descrever o Projeto Dedo de Gente em termos de concepção e 

operacionalização e o perfil desejado dos jovens egressos. Em um segundo 

momento, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas, a 28 jovens ingressos e 7 

egressos com intuito de descrever o perfil destes jovens e identificar as 

competências desenvolvidas. Para melhor compreensão, os dados foram descritos e 

apresentados em tabelas. No decorrer da análise, foram transcritos alguns 

depoimentos concedidos pelos entrevistados.  
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4.1.1 O Projeto Dedo de Gente 

Neste tópico é feita uma abordagem sobre o Projeto Dedo de Gente, em termos de 

concepção e operacionalização, de forma a responder ao primeiro objetivo 

específico proposto na pesquisa. 

O Projeto Dedo de Gente trata-se de uma organização pertencente ao Terceiro 

Setor, idealizada para atender jovens acima de 16 anos, proporcionando 

oportunidades de resgate dos valores humanos, culturais e sustentáveis e um futuro 

melhor para a comunidade onde atua. Tal organização, para alcançar os resultados 

esperados, investe em tecnologia e inovação tendo como matéria-prima sua cultura 

local na geração de renda. 

Apresenta como missão gerar oportunidades inovadoras de desenvolvimento 

profissional e humano para jovens a partir de 16 anos, comprometidos com os 

valores da cultura e o ambiente em que vivem. Sua visão consiste em alcançar a 

formação educativa, cidadã e profissional de 1.000 disseminadores do modelo e 

contribuir com cerca de 5.000 pessoas,  na perspectiva de alcançar novos mercados 

nacionais e internacionais para favorecer o crescimento econômico sustentável. 

Contribuindo assim, para uma comunidade mais conscientizada para o 

desenvolvimento sustentável pelo compromisso com meio ambiente, jovens 

solidários e atuantes como cidadãos, comunidades mais empreendedoras e 

orgulhosas de seus valores e tradições culturais e realçando as dimensões do 

Compromisso Ambiental, Valores Humanos e Culturais, Autonomia  e Satisfação 

Econômica (Portfólio, 2016). 

Conforme consta nos relatórios fotográficos (2011 e 2012), os objetivos do Projeto 

Dedo de Gente, conforme especificado a seguir, encontram-se engajados na 

transformação dos jovens contribuindo para o desenvolvimento de um perfil criativo, 

eficiente, coerente, harmônico, dinâmico, feliz, autônomo e de oportunidades: 

- Realizar formação técnica e metodológica ligadas ao potencial criativo; 

- Promover educação para o trabalho, formação humana e educação ambiental; 
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- Debater temas do dia a dia e desenvolver habilidades do convívio (chamado Rodas 

diárias), contribuindo para a formação de pessoas íntegras e solidárias ligadas ao 

cooperativismo e  ao protagonismo Juvenil; 

- Fomentar o aprendizado por meio das práticas em cada fabriqueta, com intuito de 

promover a inclusão do jovem no mercado de trabalho ou mesmo à condução em 

empreendimentos próprios; 

- Discutir gestão de negócios e a criação de novos produtos. 

Considera-se que os objetivos do Projeto são difíceis de mensurar: gerar 

oportunidade, apropriação, auto-estima, ter coerência, eficiência, dinamismo, 

harmonia. Transformar – e ser feliz. Deste modo, o dia a dia da equipe é preenchido 

pelos sonhos das pessoas envolvidas e pela capacidade de transformar traduzida 

em peças de artesanato, vídeos e softwares. Principalmente, é feito da 

aprendizagem da convivência, da solidariedade, do compromisso por um mundo 

melhor. Os verdadeiros resultados e valores deste trabalho são expressos por meio 

de imagens e depoimentos  (Relatório fotográfico,  2011). 

Ao longo de sua trajetória, o Projeto conseguiu gerar confiança e estabelecer 

importantes parcerias, mas, sempre preservando como proposta inicial a 

manutenção da autonomia dos jovens para a continuidade autossustentável 

einstigando a cultura, a tecnologia e a inovação de forma a criar oportunidades para 

que estes jovens tenham perspectivas de abrir seu próprio empreendimento com 

base nos recursos disponíveis em seu meio. Os principais parceiros são: Petrobrás 

Brasileiro S.A., Vale S.A., Programa Criança Esperança/UNESCO, Instituições 

Financeiras (Itaú e Banco Brasil) e o Governo Municipal. (Relatório Técnico, 2012). 

Para ingressarem no Projeto, os jovens interessados se inscrevem e a seleção é 

feita de tempo em tempo. Os inscritos são convocados, normalmente, 200 jovens 

por vez para um período de 01 (um) ano. Destes, são escolhidos um número limite, 

determinado pelo projeto e descrito nas parcerias. A seleção ocorre com a ajuda de 

coordenadores preparados pedagogicamente e técnicos profissionais capazes de 

escolher aqueles que mais se identificam com a proposta do projeto e com as 

chamadas “Fabriqueta de economia solidária - Artesanato” (núcleo de criatividade) 
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distribuída nas três unidades (Curvelo/MG, Araçuai/MG e Raposos/MG) (Relatórios 

Fotográficos 2011, 2012). 

Os jovens que se identificam com o projeto poderão permanecer o tempo que 

desejarem desde que seu perfil esteja moldado na capacidade técnica adquirida no 

objetivo do projeto, que se encontra engajado na pontualidade, assiduidade, 

empenho, compromisso ambiental, solidariedade, respeito, participação, 

cooperação, capacidade de superação das dificuldades, aprendizagem do 

gerenciamento e relacionamento com as demais. Assim, passam de bolsistas a 

cooperados e recebem uma remuneração de formação continuada. Servindo de 

condutores dos novos aprendizes que vão ingressando. 

Os jovens egressos que se valeram dos ensinamentos, constantemente, são 

monitorados em sua trajetória (acadêmica, profissional ou empreendedora) para 

servirem de exemplo e incentivo aos ingressos. Dessa forma contribuem fornecendo 

depoimentos e palestras aos aprendizes. 

Um dos maiores desafios enfrentados pelo Projeto consiste na sustentabilidade 

financeira, haja vista que, de alguns anos para cá, as parcerias diminuíram de forma 

significativa. Então, sem a influência de parceiros, o Projeto busca se sustentar por 

meio da comercialização de seus produtos, o que, na maioria das vezes, não cobre 

os custos. Em decorrência disso, a evasão acontece com maior frequência, 

refletindo em um maior índice de rotatividade destes jovens (Relatório Técnico,  

2012). 

A seguir são descritos os perfis de cada Fabriqueta nas Unidades de Curvelo/MG, 

Araçuaí/MG e Raposos/MG: 

• Curvelo/MG: 

Carpintaria –utiliza madeira de demolição, madeira aprendida e encaminha pelo 

judiciário e reaproveitamento de sobras de madeira; 

Serralheria –emprega ferro velho ou inutilizado na confecção de esculturas, móveis, 

utensílios, troféus, dentre outras peças; 
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Bordado-confecção de bolsas, panos de prato, almofadas e fuxicoscom as sobras 

de tecidos e de armarinhos em geral; 

Cartonagem – confecção de embalagens com papel ecológico e reciclado na 

confecção de caixas de pizza, camisa, doces, livretos e sacolas; 

Doce –utilizando-se dos frutos da região e de época, são feitos licores, geleias e 

doces. 

As fotos ilustram os resultados dos trabalhos desenvolvidos na Fabriqueta da 

Unidade Curvelo/MG. 

 

 

• Araçuaí/MG: 

 

Carpintaria  – da mesma forma como ocorre na Unidade de Curvelo/MG utiliza 

madeira de demolição, madeira apreendida e encaminhada pelo judiciário e 

reaproveitamento de sobras de madeira; 

 

Serralheria – seguindo os mesmos procedimentos adotados na Unidade 

Curvelo/MG,  emprega ferro velho ou inutilizado na confecção de esculturas, móveis, 

utensílios, troféus, dentre outras peças 
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Tinta de Terra – utiliza terra da região e formigueiros na confecção de tintas para 

pintar casas, tecidos, cartões e madeiras; 

 

Cinema – produção de vídeos e apresentação de filmes para a comunidade local. 

Software – desenvolvimento de sites, programas com layouts e  designers; 

 

Turismo – guia de turismo para apresentação, haja vista que a região é rica em 

cultura o que atrai muitos turistas. 

As fotos ilustram os resultados dos trabalhos desenvolvidos na Fabriqueta da 

Unidade Araçuaí/MG.  

 

   

 

 

• Raposos/MG:  

 

Vassoura de Pet –  fabricação por meio do reaproveitamento de garrafas pets; 

 

Jardinagem – plantio de jardins suspensos (ornamental e medicinal), paisagismos e 

decoração interna; 
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Casa de Passarinho – reaproveitamento da madeira, tecido e tinta de terra. Para 

decoração ou morada de passarinhos nos jardins; 

 

Designer de lona em costuras – reaproveitamento de banners em bolsas de 

viagens, nécessaire e bolsas a tiracolo. 

As fotos ilustram os resultados dos trabalhos desenvolvidos na Fabriqueta da 

Unidade Raposos/MG. 

 

 

Em todas as unidades há, também, a Loja - Fabriqueta Comercial dos produtos 

desenvolvidos em que o aprendiz desenvolve as práticas da comercialização e 

administração.  

A metodologia de trabalho consite em registrar e documentar os produtos das 

fabriquetas por meio de memórias, relatórios técnicos e fotográficos - MPRA 

(Monitoramento de Processo e Resultados de Aprendizagem), MDI (Maneiras 

Diferentes e Inovadoras) e fichas de frequência. Avalia-se o trabalho em grupos de 

estudos (Rodas), para ampliar o conhecimento sobre o projeto e planejar a divisão 
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das tarefas. O acompanhamento pedagógico é feito sempre que necessário ou 

solicitado pelos jovens, em orientação dos trabalhos e/ou como incentivo à 

continuidade dos estudos. A Participação atuante da comunidade e o 

acompanhamento dos parceiros proporcionam maior visibilidade e credibilidade ao 

trabalho desenvolvido (Relatório Técnico, 2012). 

Ainda de acordo com o relatório Técnico (2012) as peças produzidas nascem da 

Pedagogia da Cooperação, ou seja, um integrante colabora com o outro dando 

sugestões, sendo que os mais experientes compartilham seus conhecimentos. 

Considera-se que a roda da criatividade é rica. Várias opiniões, ideias, olhares são 

divididos, sempre transformando o “lixo” em uma linda peça. Todo o processo é 

artesanal, com referências dos artistas e figuras da literatura local, pesquisa na 

internet, memórias de parentes, paisagens e conversas. Depois de produzidas, as 

peças são apresentadas nas rodas para aprovação e sugestões de melhorias. 

 

4.1.2 Perfil desejado dos jovens egressos 

Por meio do segundo objetivo específico proposto, buscou-se conhecer o perfil 

desejado dos jovens egressos do Projeto Dedo de Gente, haja vista que, mesmo 

que acabe se identificando com a proposta conforme os ricos depoimentos 

fornecidos e de todo aprendizado nas Fabriquetas, após um tempo, o jovem acaba 

deixando o Projeto, pois este não gera vínculo empregatício e a remuneração 

ofertada é considerada baixa em relação ao mercado. A pedagogia do Projeto vem 

se empenhando em constantes mudanças para permanecer com os jovens por mais 

tempo, entretanto, todo processo é moroso e demanda recursos. 

Com base nos depoimentos concedidos, é possível identificar que muitos dos jovens 

saem na expectativa de encontrar melhores oportunidades no mercado, sendo que 

alguns conseguem facilmente a inserção ao passo que outros encontram maiores 

dificuldades e, por vezes, retornam ao Projeto, uma vez que as portas permanecem 

abertas para a continuidade da formação deste jovem e de certa forma ele garante 

uma remuneração. (Relatórios Técnicos 2011 e 2012). 
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Constata-se que, mesmo que trilhem outros caminhos, o Projeto Dedo de Gente 

representa um diferencial na vida destes jovens que dele participaram, ou seja, o 

Projeto planta a semente de vida e esperança nas comunidades envolvidas. É 

destaque também na mídia nacional e internacional e serve de inspiração pela 

continuidade nos olhos de quem tem a oportunidade de conhecer (Relatórios 

Técnicos 2011 e 2012). 

O perfil do egresso idealizado pelo Projeto se resume em um “Jovem solidário” 

(atuante como cidadão); um indivíduo  criativo, eficiente, coerente, harmônico, 

dinâmico, feliz e autônomo; voltado para o desenvolvimento sustentável; consciente 

do compromisso ambiental, orgulhoso de seus valores e tradições culturais;  e que 

trabalhe de forma a buscar e gerar oportunidade para alcançar novos mercados, 

autonomia e satisfação econômica ou conduzir empreendimentos próprios (Portfólio,  

2016). 

4.1.3 Perfil dos jovens ingressantes no Projeto Dedo de Gente 

De acordo com o relatório fotográfico (2011, p. 2): “a Dedo de Gente é feita de 

gente: dos dedos, mãos, ideias, corações da gente. Uma gente jovem, cheia de 

vontade de aprender, crescer, fazer a diferença em nossa comunidade”. Nessa 

perspectiva, ao realizar um estudo acerca do referido projeto, considera-se relevante 

identificar o perfil dos jovens que nele ingressam.  

Sendo assim, foi elaborado e utilizado o roteiro de entrevista semiestruturado, 

constante do apêndice A, questões do Bloco I, para obter osdados demográficos da 

pesquisa que caracterizam o perfil e a classificação dos inquiridos, de forma a 

contemplar o terceiro objetivo específico proposto. Foram investigados jovens que 

ingressaram no período de 2009 a 2017. 

O ingresso no Projeto ocorre, em média, duas vezes ao ano em função de propostas 

explícitas vinculadas aos parceiros financeiros ou quando algum participante se 

desliga, desocupando uma vaga. Normalmente, para evitar a rotatividade dos 

jovens, quando os projetos são aprovados,  estipula-se um prazo que deve constar 

nos contratos; entretanto, o fato de a participação no Projeto não gerar vínculo 

ocasiona em desligmentos com certa frequência. 
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Quanto ao gênero, identificou-se, conforme a amostra pesquisada e demonstrado na 

Tabela 7, que existe a mesma proporção de pessoas do sexo feminino e masculino. 

Esta informação nos permite inferir que, independente do sexo, o objetivo é buscar o 

engajamento de pessoas aptas e dispostas em contribuir com a proposta do projeto. 

 

Tabela 7 

 Gênero - jovens ingressantes 

Gênero Feminino Masculino 

Respondentes 14 14 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

Quanto à faixa etária tem-se, como ilustrado na Tabela 8, que a maioria dos jovens 

investigados, 24, possui entre 17 a 24 anos. Apenas 1 encontra-se na faixa dos 14 

aos 17 anos e 3 acima de 24 anos.  

 

Tabela 8 

Faixa etária - jovens ingressantes 

Faixa etária 14 a 17 anos 17 a 20 anos 21 a 24 anos Acima de 24 anos 

Respondentes 1 15 9 3 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

Em relação ao estado civil, todos os respondentes disseram ser solteiros. Pode-se 

relacionar este fato à faixa etária predominante dos jovens, que é abaixo de 24 anos. 

Quando questionados se possuem filhos ou dependentes, apenas 1 dos 

entrevistados disse possuir, enquanto os demais, 27, responderam de forma 

negativa (Tabela 9). Acredita-se que este índice possa estar atrelado ao fato de os 

respondentes serem jovens e solteiros. 

 

Tabela 9 

Filhos/dependentes- jovens ingressantes 

Filhos/dependentes Sim Não 

Respondentes 1 27 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 
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No tocante à escolaridade, identificou-se, como evidencia a Tabela 10, que a maioria 

dos entrevistados, 19, possui ensino médio completo. Cabe destacar que apenas um 

pequeno índice, 4, tem ensino superior completo ou incompleto. Os demais, 5, 

declararam possuir ensino fundamental incompleto ou ensino médio incompleto. 

 

Tabela 10 

Escolaridade - jovens ingressantes 

 
Escolaridade 

Ensino 
Fundamental 
incompleto 

Ensino 
fundamental 

Ensino 

médio 

incompleto 

Ensino 
médio 

completo 

Ensino 
superior 

incompleto 

Ensino 
superior 
completo 

Respondentes 1 0 4 19 3 1 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

Constatou-se que significativa parcela dos entrevistados, 19, contribui com a renda 

familiar, ao passo que apenas 9 responderam que não contribuem (Tabela11). 

Estudos desenvolvidos por Moura (2017, p. 219) comprovam que “a maioria dos 

jovens brasileiros de baixa renda exerce alguma atividade remunerada para 

contribuir com a renda familiar e cobrir gastos pessoais impossíveis de serem 

arcados pela família”. Diante destas considerações e dos dados obtidos na pesquisa 

pode-se dizer que, apesar, de o Projeto ser um meio de se obter recursos 

financeiros, os jovens que participam acabam se envolvendo e identificando com 

trabalho desenvolvido. 

Tabela 11 

Contribuição com a renda familiar - jovens ingressantes 

Contribuição com a renda familiar Sim Não 

Respondentes 19 9 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

4.1.4 Competências desenvolvidas pelo Projeto 

Nos dizeres de Fleury e Fleury (2001) competência significa um saber agir 

responsável e reconhecido, que ajude mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 
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recursos e habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social 

ao indivíduo. “Dentro do cenário acirrado em que as organizações buscam maior 

competitividade e distinção no mercado; o foco tem sido, cada vez mais, voltado 

para as pessoas e suas competências” (Medeiros, 2007, p. 49).  

Em consonância com o exposto, ressalta-se que o Projeto Dedo de Gente, ao 

proporcionar ao jovem que nele ingressa a oportunidade de se tornar um cooperado,  

valorizando o indivíduo e estimulando o desenvolvimento de competências 

individuais. Ser cooperado significa, para o jovem, acolher e ensinar aos outros 

aquilo que ele aprendeu dentro da fabriqueta. Assim, mestres e aprendizes 

alternam-se em um rico ciclo de desenvolvimento. Para tanto, são avaliadas as 

capacidades técnicas dos jovens, bem como, competências relacionadas ao 

comportamento: pontualidade, assiduidade, empenho, compromisso ambiental, 

solidariedade, respeito, participação, cooperação, capacidade de superação das 

dificuldades, aprendizagem do gerenciamento e relacionamento com as demais 

pessoas do grupo (Relatório técnico, 2012). 

Assim, o quarto objetivo específico consistiu em identificar as competências 

desenvolvidas nos jovens ingressantes e egressos do Projeto Dedo de Gente, as 

quais poderão contribuir para a inserção destes jovens no mercado de trabalho. 

4.1.4.1 Jovens ingressantes 

Buscou-se, neste tópico, identificar as competências desenvolvidas nos jovens 

ingressantes no Projeto Dedo de Gente. Para tanto, foi elaborado um roteiro de 

entrevista constando de 8 perguntas, conforme apêndice A (blocos II e III).  

Tabela 12 
Tempo de participação no projeto - jovens ingressantes 

Tempo de 

participação no 

Projeto 

 

Menos de 1 ano 

 

De 1 a 3 anos 

 

De 3 a 5 anos 

 

Acima de 5 anos 

Respondentes 8 11 2 7 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 
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De acordo com a Tabela 12 é possível perceber que a maioria dos jovens, 20, já 

participa do Projeto Dedo de Gente há mais de 1 ano, sendo que apenas 8 disseram 

que estão inseridos há menos de 1 ano.  

Pode-se dizer que os jovens que permanecem por mais tempo é porque se 

identificam com a proposta do projeto, não representando, este, apenas um meio de 

obtenção de renda, como confirmado, de forma unânime, pelos respondentes. Um 

dos entrevistados mencionou que participar do Projeto Dedo de Gente: “(...) é uma 

forma de melhoria de renda, mas os valores e a sabedoria que agregamos, não têm 

valor” (Entrevistado 16).  

Para corroborar essa afirmativa, considera-se relevante transcrever um relato 

constante no relatório fotográfico ( 2012,  p. 25): 

Cada dia aqui no nosso trabalho tem sido uma oportunidade imensa de 
aprendizado mútuo e crescimento para a equipe. Sempre somos estimulados 
a abraçar com mais garra a causa e apropriarmos cada vez mais desse 
trabalho. 

Deste modo, a Dedo de Gente não é simplesmente “geração de renda”. A 

comunidade é a razão de ser da Cooperativa. A organização não foi criada para os 

jovens de Araçuaí/MG, Raposos/MG e Curvelo/MG, mas foi criada com eles. A 

cultura local é a matéria-prima da aprendizagem. Os resultados colhidos ao longo da 

trajetória geram confiança e parceria, dando fôlego para planejar novos cenários e 

idealizar um futuro ainda melhor, sustentado nos pilares norteadores do trabalho - 

compromisso ambiental, resgate dos valores humanos e culturais, autonomia e 

satisfação econômica. (Relatório Técnico, 2012) 

A tabela 13 apresenta os motivos indicados pelos jovens entrevistados que os 

levaram a ingressar no projeto Dedo de Gente. Dentre os citados, destacam-se: 

convite e indicação de parentes e/ou amigos e oportunidade de aprender uma 

profissão. 

 

Tabela 13 
Motivo que levou o jovem aingressar no projeto 

Motivo do ingresso no Projeto Respondentes 

Convite e indicação de parentes e/ou amigos  6 
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Oportunidade de trabalho  6 

Oportunidade de aprender uma profissão  5 

Curiosidade  3 

InteressenoProjeto e na cultura 3 

Possibilidade de conhecer novas pessoas 2 

Buscar novos conhecimentos 1 

Desenvolver habilidades 1 

Interesse em aprender a técnica da arte e da terra 1 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

Com relação ao primeiro motivo, pode-se considerar, que as comunicações 

interpessoais têm se tornado cada vez mais importantes no processo de divulgação 

de informações pelos indivíduos, sejam elas positivas ou negativas, sobretudo, com 

os avanços tecnológicos. Isso demonstra que, se o Projeto Dedo de Gente é 

indicado com frequência para o ingresso de novos jovens, é porque o trabalho 

desenvolvido é avaliado de forma positiva por aqueles que o conhecem. 

Quanto ao segundo motivo mais citado, oportunidade de aprender uma profissão, 

pode-se dizer os jovens buscam no Projeto um aprendizado prático que lhes 

proporcione oportunidades de ingressar no mercado de trabalho ou mesmo de abrir 

o próprio empreendimento.  

Uma forma de conhecer o indivíduo e sua relação com o mundo profissional é por 

meio de suas competências individuais. As competências são definidas como 

mobilização e entrega que determinado profissional pratica na busca do atendimento 

de um certo objetivo e/ou situação (Stramar, 2014). Perante tais considerações e a 

proposta do Projeto Dedo de Gente de estimular o desenvolvimento de capacidades, 

perguntou-se aos jovens se eles consideram ter desenvolvido alguma competência 

participando do projeto, as respostas foram afirmativas.  

A tabela 14 contempla as competências apontadas pelos respondentes e o número 

de vezes que foram mencionadas, cabendo ressaltar que a maioria deles mencionou 

mais de uma competência.  
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Tabela 14 
Competências desenvolvidas – jovens ingressantes 

Competências desenvolvidas Respondentes 

Comprometimento                               21 

Capacidade de planejamento                                      21 

Exigência de qualidade                                              20 

Persistência                                                                19 

Independência e autoconfiança                                   18 

Capacidade organização 18 

Capacidade de assumir riscos 15 

Iniciativa                                                                      14 

Capacidade de identificar oportunidades                                           14 

Estabelecer metas                                                       13 

Eficiência 13 

Responsabilidade     13 

Capacidade de estabelecer relacionamentos 11 

Busca de informações                  10 

Persuasão 6 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

Dessa forma, as competências relacionadas ao comprometimento e capacidade de 

planejamento foram as mais citadas (21), seguidas exigência de qualidade (20), 

persistência (19), independência, autoconfiança e capacidade de organização (18), 

capacidade de assumir riscos (15), iniciativa e capacidade de identificar 

oportunidades (14), estabelecer metas, eficiência e responsabilidade (13), 

capacidade de estabelecer relacionamentos (11), busca de informações (10) e 

persuasão (6). 

Tendo em vista o estudo realizado por Sant`Anna (2002) que indica 15 

competências individuais apontadas como requeridas para o enfrentamento dos 

desafios impostos pelo globalizado e turbulento ambiente de negócios, constata-se, 

conforme os dados da pesquisa com os jovens ingressantes, que o Projeto Dedo de 

Gente possibilita o desenvolvimento de sete destas competências, quais sejam: (1) 

capacidade de comprometer-se com os objetivos da organização, (2) capacidade de 

lidar com incertezas e ambiguidades (assumir riscos), (3) iniciativa de ação e 
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decisão, (4) capacidade empreendedora (identificar oportunidades), (5) capacidade 

de gerar resultados efetivos (estabelecer metas e eficiência), (6) capacidade de 

relacionamento interpessoal e (7) capacidade de comunicação (busca de 

informações). 

Apesar de as competências relacionadas à capacidade de trabalhar em equipe e 

criatividade não serem mencionadas pelos respondentes, acredita-se, com base nos 

depoimentos constantes nos relatórios que há, também, o estímulo de tais 

competências. Deste modo, considera-se que o Projeto proporciona o 

desenvolvimento de diversas competências individuais, preparando o jovem para a 

inserção no mercado de trabalho. 

“As competências frequentemente são associadas às questões de emprego ou de 

Recursos Humanos das empresas” (Stramar, 2014, p. 36). Nesse sentido, 

considerou-se pertinente investigar as expectativas dos jovens ingressantes no 

Projeto Dedo de Gente quantoao futuro profissional. A Tabela 15 contempla as 

respostas dos entrevistados, sendo que a mais citada foi cursar uma faculdade, 13, 

seguida de abrir o próprio negócio, 7; adquirir mais conhecimento (2), fazer curso 

técnico, seguir carreira militar, fazer concurso público e formar família (1). Compete 

registrar que dois dos investigados não responderam à pergunta. 

Tabela 15 
Expectativas para o futuro profissional – jovens ingressantes 

Expectativas profissionais Respondentes 

Cursar uma faculdade 13 

Abrir o próprio negócio 7 

Adquirir mais conhecimento 2 

Fazer um curso técnico 1 

Seguir carreira militar 1 

Fazer concurso público 1 

Formar família 1 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

Na Tabela 16 constam as respostas fornecidas quanto às transformações ocorridas 

após ingressar no Projeto, sendo que alguns dos respondentes indicaram mais de 

uma mudança. 
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Pode-se observar que a principal mudança indicada pelos jovens relaciona-se ao 

alcance de maior responsabilidade, citada 15 vezes. Em sequência, melhoria na 

comunicação, nos relacionamentos interpessoais e comprometimento, citados, cada 

um, 5 vezes. Fazer novas amizades, conquistar a independência financeira, tornou-

se mais organizado (4), ampliou conhecimentos, tornou-se mais profissional (3), 

melhoria na habilidade de falar em público, desenvolveu a capacidade de trabalhar 

em equipe, aprendeu a saber ouvir, tornou-se mais paciente, tornou-se mais 

dedicado (a), melhorou a autoestima, aprendeu a importância em ser pontual, 

Tornou-se uma pessoa mais realizada e feliz (1). Isso demonstra a importância e 

contribuição do Projeto para os jovens que dele participa. 

 
Tabela 16 
Mudanças ocorridas após o ingresso no Projeto 

Mudanças após ingresso no Projeto Respondentes 

Adquiriu maior responsabilidade 15 

Tornou-se mais comunicativo (a) 5 

Houve melhoria nos relacionamentos interpessoais 5 

Tornou-se uma pessoa mais comprometida 5 

Fez novas amizades 4 

Conquistou a independência financeira (estabilidade) 4 

Tornou-se mais organizado (a) 4 

Ampliou os conhecimentos 3 

Tornou-se profissional 3 

Melhoria na habilidade de falar em público 1 

Desenvolveu a capacidade de trabalhar em equipe 1 

Aprendeu a saber ouvir 1 

Tornou-se mais paciente 1 

Tornou-se mais dedicado (a) 1 

Melhorou a Autoestima 1 

Aprendeu a importância em ser pontual 1 

Tornou-se uma pessoa mais realizada e feliz 1 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 
 

Tendo em vista quea equipe Dedo de Gente busca a inovação, revitalizando seus 

objetivos e meios de fazer acontecer, de modo a proporcionar o desenvolvimento 
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profissional e pessoal dos jovens que nele ingressam (Dedo de Gente, 2012, p.6),  

foi perguntado aos entrevistados sobre os aspectos que desenvolveram nestes 

âmbitos. As respostas encontram-se elencadas na tabela 17, cabendo destacar as 

mais comuns entre os respondentes: trabalho em equipe (6)desenvolvimento de 

habilidades para atuar no mercado de trabalho (3), forma profissional com iniciativa 

e senso crítico (3), desenvolvimento de valores de solidariedade (3).  

Tabela 17 
Contribuição do Projeto para desenvolvimento pessoal e profissional – jovens 
ingressantes 

Contribuição do Projeto para o desenvolvimento pessoal e profissional Respondentes 

Trabalho em equipe 6 

Desenvolvimento de habilidades para atuar no mercado de vendas 3 

Forma profissional com iniciativa e senso crítico  3 

Valores de solidariedade 3 

Desenvolvimento de características como: persistência, pro atividade, 

planejamento e organização 

2 

Experiência e conhecimento 2 

Ensina uma profissão  2 

Motiva e constrói uma visão diferenciada para atuar no mercado, destacando 

valores de cidadania e ética 

2 

Maior determinação e esforço 1 

Desenvolve a habilidade de saber ouvir 1 

Valores de amizade, iniciativa, comprometimento 1 

Aprendizado em varias áreas 1 

Desenvolve uma formação metodológica onde os jovens têm a oportunidade de 
firmar ou descobrir os seus valores e os da organização, refletir sobre suas 
ações e desenvolver a empatia entre a equipe. 

1 

Fonte: dados da pesquisa (2018)  

 

Na Tabela 18 constam os benefícios em participar do Projeto, conformealudido pelos 

entrevistados. As respostas mais citadas foram: aprender uma profissão, 8 vezes e 

adquirir  novos conhecimentos, 5 vezes.  

 

Tabela 18 
Benefícios em participar do Projeto – jovens ingressantes 

Benefícios em participar do Projeto Respondentes 

Aprender uma profissão 8 
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Adquirirnovos conhecimentos 5 

Expressar opiniões e sugerir melhorias 2 

Aprendizagem, desenvolvimento e experiência 3 

Trabalhar em equipe 2 

Passam por formação metodológica que ensina valor e responsabilidade 2 

Capacidade de gerir o próprio negócio, liberdade para criar, expressar o que sente 

e o que pensa, construir a própria história, compartilhar experiências 

1 

Ter renda, aprendizado, qualificação, responsabilidade 1 

Trabalhar em muitas cidades 1 

Agrega valores, amigos e renda 1 

Maior responsabilidade e foco 1 

Relacionamento interpessoal 1 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

Levando em consideração que o Projeto proporciona um aprendizado prático aos 

jovens, foi questionado se esta experiência proporciona diferencial para ingressar no 

mercado etodos os investigados responderam de forma afirmativa. A fala dos 

entrevistados 3, 12 e 25 corroboramtal informação: 

O trabalho que desenvolvo aqui tem ajudado a desenvolver tanto minhas 
habilidades profissionais como as habilidades pessoais. Além de consolidar 
os vários valores que são fundamentais na formação do ser (Entrevistado 3). 

Aqui possibilita ao jovem ter experiência desde a fabricação do artesanato ou 
prestação de serviços, relacionamento com o fornecedor, o contato direto com 
o cliente, até a precificação do produto (Entrevistado 12). 

A dedo de Gente virou referência no mercado de trabalho para indicação de 
jovens/pessoas. Posso dizer que tudo que sei hoje foi através do aprendizado 
na prática. Sou formada em Administração, tive todo aprendizado da teoria na 
faculdade, mas o principal foi adquirido na prática através do trabalho. 
Quando entrei na faculdade já sabia muita coisa devido à experiência do 
aprender fazendo (Entrevistado 25). 

 

4.1.4.2 Jovens egressos 

Ainda de acordo com o quarto objetivo específico da pesquisa, que versa identificar 

as competências desenvolvidas pelo projeto, os jovens egressos também foram 

ouvidos.  
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Em um primeiro momento procurou-se conhecer o perfil destes jovens. Assim, 

identificou-se que 3 dos pesquisados são do gênero feminino e 4 do masculino. A 

maioria deles, 6, possui acima de 21 anos e apenas 1 enquadra-se na faixa etária 

entre 17 a 20 anos; 6 deles são solteiros e apenas 1 em união estável, nenhum 

deles possui filhos.  Quanto à escolaridade, 5 fizeram ensino médio completo e 2 

ensino superior incompleto. A tabela 19 ilustra o perfil destes jovens. 

Tabela 19 
Perfil dos jovens egressos 

Sexo Faixa etária Estado civil Escolaridade 

Feminino Masculino 17 a 20 

anos 

Acima 

de 21 

anos 

Solteiro(a) União 

estável 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

superior 

incompleto 

3 4 1 6 6 1 5 2 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

No tocante à renda familiar, 4 informaram que recebem de 1 a 2 salários mínimos, 1 

recebe de 2 a 3 salários mínimos, 1 recebe de 3 a 4 salários mínimos e 1 recebe 

acima de 4 salários mínimos.  

Em um segundo momento, a investigação consistiu em obter informações sobre a 

participação no Projeto e as competências desenvolvidas. Constatou-se que 6 

participaram por um período de 2 a 4 anos e apenas 1 por até 8 anos. 

Quando perguntados sobre os motivos que levaram a deixar o projeto, obtivemos, 

conforme descrito na tabela 19, respostas diversificadas, cabendo ressaltar que o 

fator referente à melhor oportunidade de renda foi o que mais contribuiu para que os 

jovens buscassem outras oportunidades.  

Tabela 20 
Motivos que levaram a deixar o Projeto 

Motivo de deixar do projeto Respondentes 

Melhor oportunidade de renda 3 

No Projeto não há possibilidade de registrar os funcionários 1 

Ingresso na universidade 1 

Não havia mais perspectivas de crescimento 1 

Para servir ao exército 1 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 
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A tabela 20 contempla as mudanças ocorridas nas vidas dos jovens após 

participarem do Projeto Dedo de Gente, conforme relatado nas entrevistas. As 

respostas são bem semelhantes às mencionadas pelos jovens ingressantes.  

Tabela 21 
Mudanças ocorridas após participar do Projeto 

Mudanças ocorridas Respondentes 

Novos conhecimentos, crescimento pessoal e profissional 2 

Desenvolvimento da habilidade de falar em público 1 

Capacidade de lutar e vencer em qualquer ambiente 1 

Maior responsabilidade 1 

Aprendeu a conviver em equipe 1 

Desenvolvimento de habilidades de sociabilização e 

aprendizado de conceitos intrínsecos à computação 

1 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

Como sugerem Feijó e Macedo (2012) os projetos de cunho social direcionados para 

jovens normalmente abarcam atividades planejadas para o alcance de maior 

autonomia e  desenvolvimento pessoal e profissional com a vistas a contribuir para a 

inserção social e no mercado de trabalho. A tabela 21 contém as principais 

contribuições apontadas pelos entrevistados. 

Tabela 22 
Contribuições do Projeto para o desenvolvimento pessoal e profissional – jovem 
egresso 

Aprendeu a profissão e até hoje trabalha nela 

Organização de tempo e espaço e adquiriu maior responsabilidade 

Oportunidade de conhecer todos os ambientes de uma empresa, desde a confecção de um 
produto até o preço final. Além da oportunidade de expor idéias e opiniões 

Adquiriu novos conhecimentos; se tornou grande comunicadora; fez amigos 

Capacitou-se e se tornou mais comunicativa 

Aprendeu a trabalhar com honestidade e a ajudar o próximo 

Contribuiu para o desenvolvimento profissional. Porta de entrada para o mercado de trabalho. 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

Todos os investigados sinalizaram que desenvolveram competências ao 

participarem do Projeto. Conforme Tabela 22, a competência mais apontada foi 
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independência e autoconfiança (citada 7 vezes), seguida de compromentimento e 

capacidade de planejamento  (citadas 6 vezes), exigência de qualidade, 

persistência, iniciativa, capacidade de identificar oportundiades e capacidade de 

organização (citadas 5 vezes), capacidade de assumir riscos e eficiência (citadas 4 

vezes), estabelecer metas, relacionamentos e busca de informações (citadas 3 

vezes), responsabilidade e persuasão (citadas 2 vezes). É importante registrar que 

algumas competências foram indicadas por mais de um respondente.  

Quanto às competências requeridas, conforme estudo realizado por Sant´Anna 

(2002), tem-se o desenvolvimento das mesmas competências indicadas pelos 

jovens ingressantes.  

Tabela 23 
Competências desenvolvidas – jovem egresso  

Competências desenvolvidas Respondentes 

Independência e autoconfiança                                   7 

Comprometimento                               6 

Capacidade de planejamento                                      6 

Exigência de qualidade                                              5 

Persistência                                                                5 

Iniciativa                                                                      5 

Capacidade de identificar oportunidades                                           5 

Capacidade organização 5 

Capacidade de assumir riscos 4 

Eficiência 4 

Estabelecer metas                                                       3 

Relacionamentos 3 

Busca de informações                  3 

Responsabilidade     2 

Persuasão 2 

Fonte: dados da pesquisa (2018) 

 

Todos os entrevistados encontram-se inseridos no mercado de trabalho. Quando 

perguntados se o fato de ter participado do projeto abriu oportunidades de trabalho, 

2 responderam de forma negativa, ao passo que os demais, 5 disseram que sim. 

Destes, registramos as respostas dos respondentes 3 e 7: 
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Apesar de não ser registrado, tive a oportundiade de colocar no meu 
currículo que trabalhei nessa bela entidade dedo de Gente, que é muito boa, 
dá oportundiade para jovens sem experiência, tem paciência de ensinar 
quem nunca trabalhou para adquirir sua primeira experiência (Entrevistado 
3). 

A fabriqueta me proporcionou uma bagagem de conhecimentos e 
experiência enorme, o que me tornou um profissional mais atrativo  
(Entrevistado 7). 
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5 Considerações Finais 

O mercado de trabalho tem se tornado cada vez mais competitivo e as  as 

organizações pertecentes ao Terceiro Setor são apontadas como soluções para os 

problemas sociais advindos do desenvolvimento econômico. Deste modo, esta 

Dissertação se propôs a identificar as contribuições do Projeto Dedo de Gente para 

a inserção social dos participantes.   

A fim de se obterem os dados necessários à concretização deste estudo foi 

realizada uma pesquisa de caráter descritivo. As técnicas de coleta utilizadas foram 

pesquisa documental para levantamento das infomações referentes ao Projeto Dedo 

de Gente e aplicação de entrevista semiestruturada impressa e/ou em  formato 

digital a uma amostra de 28 jovens ingressos e 7 egressos.  

Com base na pesquisa documental, constatou-se que o Projeto Dedo de Gente, 

referência para o desenvolvimento deste construto trata-se de uma organização 

pertencente ao Terceiro Setor, idealizada para atender jovens acima de 16 anos, 

proporcionando educação para o trabalho, educação ambiental, formação humana e 

cultural, formação técnica e metodológica ligadas ao potencial crítico e criativo.  

Além disso, contribui  para a formação de pessoas íntegras e solidárias e fomenta o 

aprendizado por meio das práticas nas fabriquetas com vistas a formar, inicialmente, 

jovens empreendedores em meio à comunidade que estão inseridos ou promover a 

inclusão do jovem no mercado de trabalho. Nota-se, entretanto, que, diante das 

incertezas do mercado, são poucos os jovens que trilham os caminhos do 

empreendedorismo e chegam à condução de um empreendimento próprio. 

O projeto Dedo de Gente opera nas cidades de Araçuaí/MG, Curvelo/MG e 

Raposos/MG. Para alcançar os resultados esperados, investe, constantemente, em 

tecnologia e inovação tendo como matéria-prima a cultura local na geração de 

renda. Pode-se dizer que o desafio diário é conseguir gerar renda suficiente, a partir 

da   venda dos itens produzindos  nas fabriquetas, para que seja possível  manter o 

jovem por mais tempo. Isto considerando que nem sempre há parcerias com 

investimentos financeiros.  
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Os resultados da investigação realizada junto aos jovens demonstraram que o 

Projeto contribui para o desenvolvimento de diversas competências individuais: 

capacidade de planejamento; exigência de qualidade; persistência; independência; 

autoconfiança; persuasão, organização, assumir riscos, identificar oportunidades e 

estabelecer metas; iniciativa; eficiência; responsabilidade;  capacidade de 

estabelecer relacionamentos; busca de informações; criatividade; inovação e 

capacidade de trabalhar em equipe. Isso significa que o Projeto cumpre com seu 

objetivo e favorece a inserção no mercado de trabalho. 

5.1 Implicações gerenciais da pesquisa 

Tendo em vista que um dos motivos que ocasionam a evasão dos jovens do projeto 

refere-se à questão salarial e à falta de registro na carteira, sugere-se como 

contribuição para a continuidade dos jovens no  Projeto que seja oferecida aos 

egressos um portfólio e/ou carta de apresentação em que constem as atividades 

desenvolvidas e o tempo que participou do projeto; dessa forma haveria um 

diferencial no momento em que o egresso tentasse uma vaga no mercado de 

trabalho. 

Essa sugestão baseia-se no fato de que muitos participantes passam um tempo 

significativo no Projeto e a maioria deles desenvolve várias competências. Essas 

informações e recomendações, no entanto, estariam condicionadas à permanência 

do jovem no Projeto até que ele completasse as atividades previstas.  

5.2 Limitações do estudo e sugestões para pesquisas futuras 

A principal limitação encontrada neste estudo diz respeito à dificuldade em obter 

uma amostragem mais significativa dos jovens egressos, haja vista que poucos 

foram localizados, e destes, nem todos se dispuseram a contribuir com a pesquisa.  

Quanto aos jovens ingressos, percebeu-se certo desinteresse por parte de alguns 

em responder a todas as perguntas do roteiro de entrevistas.  

Além disso, o fato de a Unidade de Araçuaí/MG localizar-se mais distante e ser de 

difícil acesso, trouxe certas dificuldades para a pesquisadora em realizar a pesquisa 
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“in loco”; sendo assim, foram enviados os roteiros em formato digital o que 

ocasionou no recebimento de respostas incompletas.  

Em função da importância do assunto sugere-se que sejam realizados estudos 

futuros abrangendo em um maior período de tempo para dar prosseguimento à 

pesquisa, buscando contemplar uma amostra mais expressiva de jovens egressos 

do Projeto.  
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Apêndices 

 

Apêndice A - Roteiros de Entrevistas - Jovens inseridos no Projeto Dedo De 

Gente 

Bloco I -Perfil do entrevistado 

1) Gênero: 

(  ) feminino                (  ) masculino 

2) Idade: 

() 14 a 17   ( ) 17 a 20  ( ) 21 a 24 ( ) Acima de 24 anos 

3) Estado civil: 

(  ) casado    (  ) solteiro    (  ) viúvo    (  ) união estável    (  ) divorciado 

4) Tem filhos e/ou dependentes? 

(  ) Sim. Quantos? ___________     ( ) não  

5) Escolaridade: 

(  )Ensino fundamental Incompleto  (  ) Ensino fundamental  (  )Ensino Médio 

Incompleto  (  )Ensino Médio Completo  ( ) Ensino Superior Incompleto  (  )Ensino 

Superior Completo   

6) Você contribui com a renda familiar? 

(  ) Sim                    (  )Não 

 

Bloco II -Questões relacionadas à participação no Projeto Dedo de Gente e às 

Competências desenvolvidas  

 

7) Há quanto tempo participa do Projeto Dedo de Gente? 

8) O queo(a) levou a participar do Projeto Dedo de Gente? 
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9) Participando do Projeto Dedo de Gente, você considera que desenvolveu quais  

competências? 

 

Bloco III - Impactos dasexperiências adquiridas no Projeto Dedo de Gentena 

carreira profissional 

 

10)Quais são as suas expectativas para seu futuro profissional? 

11) Quais as principais mudanças ocorridas em sua vida após o ingresso no Projeto 

Dedo de Gente? 

12) De que forma o modelo de formação para o mercado de trabalho  que realiza 

hoje no Projeto lhe oferece oportunidades de desenvolvimento profissional e 

pessoal?  

13) Do seu ponto de vista, quais os benefícios de participar do Projeto? 

14) Você acredita que a experiência obtida no Projeto lhe proporcionará diferencial 

para ingressar no mercado de trabalho?Por quê?  
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Apêndice B - Roteiro de Entrevista- Jovens egressos no Projeto Dedo de Gente 

 

Bloco I - Perfil do entrevistado 

1) Gênero: 

(  ) feminino                (  ) masculino 

2) Idade:  

(  ) 14 a 17   (  ) 17 a 20  (  ) 21 a 24  (  ) Acima de 24 anos 

3) Estado civil: 

(  ) casado    (  ) solteiro    (  ) viúvo    (  ) união estável    (  ) divorciado 

4) Tem filhos e/ou dependentes? 

(  ) Sim. Quantos? ___________     (  ) não  

5) Escolaridade:   

( ) Ensino fundamental Incompleto  (  ) Ensino fundamental  ( ) Ensino Médio 

Incompleto  ( ) Ensino Médio Completo  (  ) Ensino Superior Incompleto  (  ) Ensino 

Superior Completo   

6) Renda familiar: 

(  ) de 1 a 2 salários mínimos       (   ) de 2  a 3 salários mínimos    

(  ) de 3 a 4 salários mínimos       (  ) acima de 4 salários mínimos 

 

Bloco II - Questões relacionadas à participação no Projeto Dedo de Gente e às 

Competências desenvolvidas  

 

7) Por quanto tempo você participou do Projeto Dedo de Gente? 

8) Qual motivo  o(a) levou a deixar o Projeto Dedo de Gente? 

9) Quais as principais mudanças ocorridas em sua vida após participar do Projeto 

Dedo de Gente? 
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10) Quais as principais contribuições do projeto para o seu desenvolvimento pessoal 

e profissional? 

11) Participando do Projeto Dedo de Gente, você considera que desenvolveu 

alguma competência? 

12) Atualmente, você encontra-se inserido no mercado de trabalho? 

13) O fato de ter participado do Projeto abriu oportunidades de trabalho para você? 
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