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RESUMO

O objetivo geral deste artigo foi compreender as características do empreendedorismo social desenvolvido por meio de uma organização 
cooperativista.  A metodologia da pesquisa quando aos meios foi o estudo de caso, é descritiva e quanto à abordagem é qualitativa. O foco do 
estudo deste trabalho foi realizado na Cooperativa Social de Trabalho Artes Feminina, primeira cooperativa do Brasil formada exclusivamente por 
mulheres presas, recebeu menção honrosa na cerimônia do Prêmio Inovare na categoria Prêmio Especial, uma das mais bem conceituadas 
premiações da Justiça Brasileira. O trabalho é relevante para a sociedade porque traz o conhecimento sobre os aspectos de empreendimentos 
cooperativistas como dinamizadores do empreendedorismo social. Do ponto de vista acadêmico ele aprofunda conhecimento, pois o profissional 
de Administração tem como uma de suas funções específicas contribuir para o desenvolvimento da sociedade onde atua ou atuará. Sob o ponto 
de vista desta pesquisa, este estudo desperta um interesse maior pelo assunto devido a sua importância e interesse em desenvolver o 
conhecimento sobre o assunto, estimulando o interesse de aprofundar o conhecimento. Os dados primários de nossa pesquisa foram obtidos 
mediante entrevista devidamente autorizada com roteiro previamente estruturado, contendo cinco questões com a gestora. Os dados 
secundários foram levantados por meio de livros e artigos de renomeados autores sobre o assunto, assim como material disponível por meio 
digital.  Por meio da pesquisa de campo e da aplicação teórica de estudos acerca do empreendedorismo social evidenciamos que este se 
desenvolve por meio de uma organização cooperativista através da interconexão entre as suas vertentes e os princípios cooperativos, pois a 
criação de uma organização cooperativa não está exclusivamente direcionada ao exercício de atividades que produzam somente valor 
econômico, mas imprescindivelmente a criação de valor social.  Constatamos que a Cooperativa Social de Trabalho Artes Feminina 
Empreendedora (COOSTAFE) possui as vertentes caracterizadoras do empreendedorismo social, porque surgiu para responder as questões sociais 
da reinserção social de mulheres presas no sistema carcerário do Estado do Pará. Assume vertente da missão social atrelada a vertente do 
impacto social que suas atividades produzem para a sociedade, e por sua vez atrela-se a vertente da inovação social. Sua criação constitui-se um 
fato inovador, pois foi e continua sendo a primeira cooperativa do Brasil formada exclusivamente por mulheres presas, um ato a altura de um 
reconhecimento nacional. A COOSTAFE ainda possui outras duas vertentes: a sustentabilidade econômica obtida pelas vendas dos mais diferentes 
produtos feitos pelas próprias cooperadas, isso é o que mantem o funcionamento da cooperativa e restaura a dignidade humana a suas 
cooperadas e que positivamente alcança as suas famílias. Outra vertente são os valores transparência, responsabilidade e democracia atrelam-se 
aos princípios cooperativos que se assentam prevalecem em sua gestão e isso a diferencia de empreendimentos rotulados pela palavra social e 
que infelizmente não transformam nossa sociedade. Constatamos, ainda, na elaboração da pesquisa que os respaldos teóricos sobre o tema 
empreendedorismo social, na maioria, são propriamente de autores de origem estrangeira. Constatamos também que o tema ainda é um 
conceito aberto e em construção, constatamos mais um outro elemento através da entrevista da gestora que afirma que “a complexidade da 
medição do impacto social que a COOSTAFE produz em nossa Estado, isto é um fato que carece ser estudo e evidenciado”.
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