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Introdução: Os alunos extensionistas no projeto Empreender Social, do curso de
Administração do Unileste, investigaram a epistemologia do Empreendedorismo
Social e colocaram em prática o que aprenderam.  Trata-se da finalidade em criar
valores sociais por meio da inovação e da força de recursos financeiros, independente
da sua origem, visando o desenvolvimento social, econômico e comunitário.
O projeto realizado no dia 12 de Abril 2014 na Escola Municipal Novo Tempo em
Timóteo foi parceira com a Rede América, Aperam e outras instituições regionais, os
alunos ajudaram na realização da divulgação do projeto “UM NOVO TEMPO”, com
atividades envolvendo toda comunidade.
 Objetivo: Divulgar a essa comunidade o Projeto “UM NOVO TEMPO” que beneficia
a comunidade do bairro Novo Tempo, com cursos de capacitação e oficinas de esporte.
Tem como objetivo geral contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários.  Metodologia: Foram realizadas pesquisas bibliográficas e de campo,
para conhecer a comunidade e estabelecer parceiras para a realização do evento. 
Os discentes foram distribuídos em grupos para ações de planejamento e
operacionalização do evento sociocultural: Atrações culturais. Espaço Beleza,
Recreação e Ações Sociais. 
A empresa fictícia Social Consultoria realizou atividades de recreação, denominada
“Brincadeira de Criança”, cujas atividades foram: Corrida de Saco, corrida de ovo na
colher, pula corda e amarelinha. A ideia era resgatar o valor das brincadeiras que eram
feitas no passado, mostrando que não precisar ter muito recurso financeiro para lazer.
 Resultados: A parceria de empresas corporativas com instituições filantrópicas é
muito importante, pois possibilita uma vida melhor e digna a muitas pessoas que são
consideradas excluídas da nossa sociedade e que se não forem acolhidas em projetos
como esses nunca terão uma chance de poder viver com dignidade e respeito. 
A responsabilidade social é diferente do empreendedorismo social, pois não é baseado
no trabalho coletivo, é individual e pode atuar com possíveis parcerias. 
Seus produtos e serviços são feitos para si e para a comunidade, seu foco é o mercado,
mas atende a comunidade conforme sua missão organizacional e não necessariamente
atende somente a comunidade em prol de uma sociedade melhor. 
Seu desempenho é medido através do retorno de investimento de seus stakeholders e
visa agregar valor estratégico ao negócio atendendo as expectativas do mercado e da
percepção da sociedade/consumidores.   As Brincadeiras de Crianças fizeram com que
as crianças interagissem entre si de forma amigável, a realização do evento foi um
sucesso, ver a alegria das pessoas daquela comunidade carente com sorrisos no rosto
foi muito gratificante. 
Fundamental na ação foi evidenciar que não estão esquecidas e são capazes de buscar
uma vida melhor.
 Conclusão: Os empreendedores sociais são inovadores cujo protagonismo na área
social produz desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e mudança de paradigma
na atuação em benefício de comunidades menos privilegiadas. Os discentes
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aprenderam que na gestão de um bom negócio é preciso ter responsabilidade social, e
que toda empresa depende da comunidade.
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