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RESUMO 

Este artigo discute a elaboração de um plano de Desenvolvimento Local para a 

Associação Mãos que se Ajudam - AMQSA, uma organização do Terceiro Setor formada 

majoritariamente por mulheres, no município de Lucena-PB. O plano é uma atividade do 

projeto de extensão, no qual os discentes envolvidos foram capacitados sobre temáticas 

relacionadas à Comunicação, Desenvolvimento Local e Empoderamento Feminino. Em 

seguida, realizou-se um diagnóstico sobre a Associação e seu entorno, resultando num 

plano de Desenvolvimento Local. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, a 

partir de um estudo de caso sobre a AMQSA, com o uso de pesquisa documental e 

bibliográfica. Conclui-se que o plano proposto pode aprimorar as vantagens comparativas 

e competitivas da Associação, com ênfase na Cocada na Kenga, principal produto da 

organização, melhorando a qualidade de vida dos atores locais. 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Local; Terceiro Setor; Comunicação 

Organizacional; Empoderamento Feminino. 

 

 

Introdução  

 

O projeto de extensão Associação Mãos que se Ajudam: Capacitação de Mulheres 

Empreendedoras para o Desenvolvimento Sustentável, inserido na grande área da 

Comunicação, é coordenado pela Professora Dra. Patricia Morais de Azevedo, docente 

do Curso de Relações Públicas da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com vigência 

de 01 de abril a 31 de dezembro de 2020.  

 
1  Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XXI Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Diversidade Cultural (UFPB). E-mail: andreakarinne@gmail.com 
 
3 Graduando do 5º. Semestre do curso de Bacharelado em Relações Públicas da UFPB. Membro do 

GRUJORDI - Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Diversidade Cultural (UFPB)E-mail: 

sidney.aguiar@academico.ufpb.br 
 

mailto:andreakarinne@gmail.com
mailto:sidney.aguiar@academico.ufpb.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 2 

O desenvolvimento do projeto se deu a partir da capacitação de temáticas 

ministradas pelas sete docentes colaboradoras, vinculadas aos departamentos de 

Comunicação e Engenharia de Alimentos. O projeto também é constituído por sete 

discentes, sendo uma bolsista e seis voluntários dos cursos de Turismo, Engenharia de 

Alimentos e Relações Públicas da Universidade Federal da Paraíba- UFPB.  

Devido à pandemia da COVID-19, as ações do projeto de extensão foram 

adaptadas, com capacitações para os discentes de forma remota, a partir de ferramentas 

de reunião on-line. As oficinas abordaram temáticas relacionadas à Comunicação, 

Desenvolvimento Local e boas práticas na produção de alimentos, tendo em vista o 

principal produto da Associação, a Cocada na Kenga, que possui uma embalagem 

inovadora e sustentável, pois o doce é acondicionado na própria quenga do coco. Além 

da cocada, a Associação produz artesanato com fibra de coco, um produto bastante 

presente na localidade: município de Lucena, no litoral norte da Paraíba.  

O projeto de extensão tem o objetivo geral de desenvolver uma capacitação em 

comunicação organizacional, gestão e liderança, envolvendo discentes, docentes e 

profissionais de mercado a fim de contribuir com o empreendedorismo feminino e o 

desenvolvimento sustentável da Associação Mãos que se Ajudam, no município de 

Lucena/PB. Os objetivos específicos do projeto são: capacitar alunos para atuar na 

comunicação organizacional de organizações do Terceiro Setor; oferecer oficinas de 

capacitação para mulheres empreendedoras da AMQSA; elaborar estratégias para 

captação de novos clientes e vendas, e estreitar a relação entre academia e comunidade.  

Ao término de cada capacitação, os discentes desenvolveram atividades sobre os 

temas discutidos – entre elas, a proposição de um plano de desenvolvimento local para a 

Associação. O atendimento às necessidades fundamentais da coletividade e a promoção 

da qualidade de vida dos atores locais estão no centro da discussão sobre o 

desenvolvimento local – além de oportunizar a ampliação das possibilidades de escolha 

da população, tanto aquelas que visam à sobrevivência, quanto à participação política, 

diversidade cultural e direitos humanos. 

No contexto da crise sanitária global provocada pela COVID-19, o projeto de 

extensão e suas respectivas atividades tiveram que se readequar ao momento vivenciado. 

Dessa maneira, foram acatadas todas as orientações de isolamento social e medidas de 

proteção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Por isso, todas as 
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ações e estratégias desenvolvidas foram trabalhadas de forma não presencial, com 

reuniões e capacitações semanais com os discentes pelo Google Meet. 

No desenvolvimento deste artigo, visando compreender a organização AMQSA, 

realizou-se um estudo de caso (SEVERINO, 2007). Quanto aos objetivos, trata-se de uma 

pesquisa exploratória, pois “busca apenas levantar informações sobre um determinado 

objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de 

manifestação desse objeto” (SEVERINO, 2007, p.123). 

Adotou-se uma pesquisa descritiva para o desenvolvimento do plano, visando 

descrever os fenômenos observados através de técnicas de estruturação (RAMOS, 2009). 

Com o auxílio da pesquisa documental (GIL, 2019) e bibliográfica (MARCONI; 

LAKATOS, 2019) obteve-se uma maior compreensão do objeto de pesquisa.  

Desenvolvimento Local e o Terceiro Setor  

O Desenvolvimento Local (DL) é um conceito e uma metodologia adotada tanto 

no campo acadêmico, na gestão pública, quanto no Terceiro Setor. Esse último objetiva 

a inclusão social e a redução das desigualdades sociais, preenchendo uma lacuna que é 

deixada pelo poder público. Além disso, um dos objetivos do DL é o de promover o 

protagonismo social dos atores da localidade, visando criar oportunidades de melhoria da 

qualidade de vida de todos, de forma integrada e sustentável, a partir do fortalecimento 

do capital social. Nessa perspectiva, é importante compreender que o conceito de local 

tem um caráter “sócio territorial para o processo de desenvolvimento, quando esse 

processo é pensado, planejado, promovido ou induzido” (MARTINELLI; JOYAL, 2004, 

p. 53), não se restringindo apenas a um lugar pequeno. 

O Terceiro Setor tem um papel fundamental na construção da cidadania e redução 

das desigualdades sociais, caracterizando-se como um conjunto de ações promovidas 

pela sociedade civil organizada. Conforme Lima (2004, p. 98), “As entidades do Terceiro 

Setor contribuem para a construção de um conceito de sociedade civil, menos centrado 

na questão do indivíduo e mais voltado para a questão dos direitos de grupos.” Sendo, 

portanto, o espaço público que congrega a responsabilidade de toda a sociedade. O 

Terceiro Setor é composto por organizações não governamentais: “dele fazem parte os 

institutos, entidades, associações não governamentais, entidades de classe e beneficentes, 

movimentos sociais, entre outros”. (MACHADO; ALMEIDA, 2015, p. 103). 

Segundo Paula (2008), o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) 

é a forma estratégica de reconhecer e empoderar uma localidade, pois o crescimento 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 4 

econômico é necessário, mas não suficiente para melhorar a vida das pessoas da 

comunidade. Dessa forma, o sentido que o desenvolvimento traz é o de promover a 

qualidade de vida das pessoas (desenvolvimento humano), de todas as pessoas 

(desenvolvimento social) e das pessoas vivas hoje e as que serão assistidas futuramente 

(desenvolvimento sustentável). Portanto, essa abordagem é um contraponto ao modelo 

capitalista atual, que enfatiza apenas o crescimento econômico e o lucro. 

O conceito de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS), consiste 

no processo de tornar dinâmicas as vantagens comparativas e competitivas de uma 

determinada localidade, de modo a favorecer o crescimento econômico e 

simultaneamente elevar o capital humano, o capital social e o capital empresarial, bem 

como conquistar o uso sustentável do capital natural (PAULA, 2008). A seguir, o autor 

caracteriza os quatro capitais que devem ser considerados no Desenvolvimento Local: 

• Capital humano: desenvolvimento das habilidades, conhecimentos e atitudes 

(competências) das pessoas, ou seja, educação. Abarca, também, investimentos 

na qualidade de vida das pessoas (saúde, alimentação, habitação, saneamento, 

transporte, segurança etc.). Resulta em bens intelectuais, tecnologias e 

conhecimento aplicado. 

• Capital social: É a rede de conexões resultante da confiança e da cooperação entre 

os atores sociais, que lhes confere organização, capacidade de participação e 

empoderamento. As redes de solidariedade e de ajuda mútua só são construídas 

quando há confiança e cooperação. 

• Capital empresarial: Crescimento dos níveis de iniciativa, de protagonismo, de 

capacidade de fazer acontecer, ou seja, atitude proativa e cultura empreendedora. 

• Capital natural: A manutenção do padrão atual de produção e consumo é 

insustentável. É necessário pensar em como satisfazer nossas necessidades de hoje 

sem prejudicar a possibilidade de satisfazê-las no futuro. Isso requer uma 

profunda mudança nos padrões de produção e consumo, o que só será possível 

com elevados níveis de capital humano e capital social. (PAULA, 2008). 

Buarque (2008, p.25) explica que o Desenvolvimento Local é “um processo 

endógeno de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à melhor qualidade de vida 

da população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos.” Portanto, o 

processo de transformação social deve ocorrer “de dentro para fora”, com o aumento dos 

níveis de capital social, que resultará no protagonismo social.  
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O protagonismo social é um conceito essencial de luta e resistência contra 

injustiças sofridas pela população em vulnerabilidade social. “O protagonismo só se faz 

presente como fruto de resistência, como forma de consciência, mesmo que não 

plenamente, das formas de dominação presentes na sociedade capitalista.” (ALMEIDA 

JÚNIOR, 2017, p.56). 

O protagonismo revela a centralidade e a pertinência da participação 

social de sujeitos identificados com a ação coletiva necessária à 

transformação social e à construção da história. Contemporaneamente, 

o conceito envolve aspectos políticos, socioculturais e tecnológicos, se 

diversifica e se expande a diferentes contextos. (MOURA, 2017, p.96). 

 

A cultura exerce o papel de mediadora do protagonismo, na medida em que os 

sujeitos permutam saberes entre si, que perpassam diversas instâncias (PERROTTI, 

2017). Complementando a natureza do protagonismo, Gomes (2017) defende que a ação 

e a comunicação são elementos essenciais para a sua construção, pois é a partir das 

relações com o outro que alcançamos a apropriação da informação, compreendida como 

“[...] o processo por meio do qual damos significados à informação, com repercussões no 

sentido que damos às nossas próprias vidas.” (GOMES, 2017, p.34). 

O protagonismo social representa o caminho humanizador do mundo e, 

portanto, promissor da construção ética de relações sociais capazes de 

assegurar o espaço crítico, de dialogia, criatividade e alteridade. Esse 

espaço crítico potencializa a construção de zonas de consensos, já que 

nele os sujeitos expõem suas compreensões e argumentos, debatem 

acerca dos pontos de divergência e convergência de ideias, criando as 

condições para o estabelecimento e revisão de políticas normativas, 

metas sociais e também, verdades científicas. (GOMES, 2017, p. 27-

28). 

 

Portanto, o fortalecimento do capital humano é fundamental, pois o conceito de 

protagonismo social é compreendido como “a ação de apropriação, o caráter ativo dos 

sujeitos que não apenas acessam os conteúdos informacionais, mas os interpretam, os 

questionam, os reconstroem dinamicamente no decurso de suas demais atividades.” 

(ARAÚJO, 2017, p.130). 

Além disso, é a atuação das pessoas da localidade, focada na sustentabilidade, 

combate à pobreza e à melhoria da qualidade de vida de forma coletiva, que promoverá 

uma transformação social de fato. 

O desenvolvimento não é um resultado automático do crescimento 

econômico, é o resultado das relações humanas, do desejo e da vontade 

das pessoas de alcançarem uma melhor qualidade de vida para todos. O 

desenvolvimento depende da adesão das pessoas, da decisão de se 

colocarem como sujeitos sociais. Portanto, a qualidade do 
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desenvolvimento depende da qualidade das pessoas, ou seja, do capital 

humano (PAULA, 2008, p. 7). 

 

Nesse processo, a comunicação é uma ferramenta imprescindível para a 

construção de uma nova realidade local, tendo em vista que o primeiro passo na promoção 

desse desenvolvimento é a mobilização e sensibilização da população local (PAULA, 

2008). Dessa forma, as relações públicas, como mediadoras e articuladoras entre os 

públicos de interesse da localidade, contribuem para o fortalecimento da luta dos atores 

locais em prol de melhores condições de vida. Além disso, a sustentabilidade das 

organizações depende também de posturas que dialogam com o Desenvolvimento Local, 

contemplando investimentos econômicos e sociais na localidade na qual a organização 

está inserida. (MAIA, 2018) 

O DLIS objetiva articular a gestão compartilhada e participativa, com a 

representatividade de todos os segmentos da localidade, além de desmitificar o papel do 

Estado como o único responsável pelo desenvolvimento. Assim, todos os setores da 

sociedade, em consonância, poderão implantar estratégias que possibilitam identificar 

oportunidades, problemas, vantagens competitivas e comparativas do cotidiano vivido e 

da realidade de cada local – sobretudo ao considerar que as dimensões práticas do DLIS 

são: a inclusão social; o fortalecimento e a diversificação da economia local; a inovação 

na gestão pública; a proteção ambiental e o uso racional de recursos naturais; e a 

mobilização social. 

Empoderamento Feminino  

As mulheres são vítimas de violência diariamente, enfrentam jornadas duplas ou 

triplas de trabalho, muitas não têm acesso a serviços básicos de saúde e educação. No 

mercado de trabalho, têm os salários mais baixos do que os homens, mesmo exercendo 

as mesmas atividades. A representatividade em cargos de liderança e na política ainda é 

muito pequena. Esses são apenas alguns aspectos da desigualdade de gênero na nossa 

sociedade. A despeito dos avanços nessa área, uma mudança cultural e social precisa 

ocorrer para que de fato possamos viver numa sociedade baseada na equidade de gênero. 

Nem os mais de 100 anos de feminismo foram capazes de romper com 

as representações da mulher construídas ao longo da história. As lutas 

feministas trouxeram grandes avanços para a sociedade feminina e 

escancararam as opressões sofridas pelo gênero. As vitórias de classe, 

contudo, ainda não eliminaram totalmente os privilégios do mundo 

patriarcal, fazendo do feminismo uma constante necessária nos dias de 

hoje como forma de denúncia do machismo e da visão estereotipada da 
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mulher: ora aparece de forma evidente, ora disfarçada num discurso 

progressista. (BORGES; FIGUEIREDO, 2015, p.2). 

 

Derivado do inglês empowerment, Freire e Shour (1987) defendem que o 

empoderamento é um passo importante para a transformação social, quando aplicado 

como uma ação social. “[...] se você não é capaz de usar sua liberdade recente para a 

ajudar os outros a se libertarem através da transformação global da sociedade, então você 

só está exercitando uma atitude individualista no sentido empowerment ou da liberdade.” 

(FREIRE; SHOUR, 1986, p.71). Neste artigo o termo é adotado a partir da busca pela 

igualdade de gênero, sobretudo em relação ao desenvolvimento da autonomia e qualidade 

de vida das mulheres, considerando o momento em que a mulher vislumbra o seu papel 

na sociedade como fundamental para a transformação do seu entorno. 

Para nós, feministas, o empoderamento de mulheres, é o processo da 

conquista da autonomia, da autodeterminação. E trata-se, para nós, ao 

mesmo tempo, de um instrumento/meio e um fim em si próprio. O 

empoderamento das mulheres implica, para nós, na libertação das 

mulheres das amarras da opressão de gênero, da opressão patriarcal. 

(SARDENBERG, 2009, p. 2) 

 

No tocante ao empreendedorismo e sustentabilidade, conscientizar mulheres da 

importância da luta por seus direitos é imprescindível para o alcance da igualdade de 

gênero. Nesse contexto, o empreendedorismo é uma das formas que as mulheres 

encontraram no Brasil para ascender socialmente e ocupar espaço nos negócios. De 

acordo com o SEBRAE (2019), 34% das empresas no Brasil são de mulheres, o que 

significa 9,3 milhões de mulheres donas do seu próprio negócio. Além disso, mulheres 

empreendedoras são mais jovens e possuem 16% mais de escolaridade do que os 

empresários, e ganham 22% menos do que eles. Portanto, a luta pela igualdade de gênero 

é o único caminho para a construção de uma sociedade justa, na qual a mulher tenha seus 

direitos assegurados. 

Associação Mãos que Se Ajudam  

A AMQSA é uma associação do Terceiro Setor, fundada em 2003, com o intuito 

de se tornar um empreendimento comunitário que fortalecesse o empoderamento e 

empreendedorismo feminino. Inicialmente, o espaço físico era situado nos fundos da casa 

da primeira presidente da associação, por falta de recursos para uma sede própria.  

Por meio de parcerias ao longo da trajetória da associação, como por exemplo do 

SEBRAE, do Projeto Cooperar-PB, da Fundação Banco do Brasil, da UFPB e da 

Prefeitura Municipal de Lucena, a AMQSA conseguiu se estruturar em um espaço físico  
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próprio para o empreendimento e a produção da Cocada na Kenga (AZEVEDO, 2018). 

Situada na rua Eugenio de Souza Falcão, em Lucena/PB, a sede é palco de um espaço 

culturalmente rico, fortalecido pelo artesanato comercializado na loja da Associação, 

incorporando um valor simbólico com potencial turístico. 

No que tange às atividades da Associação, ela participa e se destaca em diversos 

eventos gastronômicos e artesanais na Paraíba, com o objetivo de divulgar seus produtos. 

Com a pandemia da Covid-19, a associação ficou fechada pela necessidade do 

distanciamento social. Com a suspensão da produção, a manutenção da subsistência da 

maioria das colaboradoras se deu por meio do recebimento do auxílio emergencial do 

Governo Federal, referente ao período de enfrentamento da emergência da saúde pública 

decorrente da pandemia do Coronavírus (BRASIL, 2020).  

Com a flexibilização das medidas sanitárias, no início do mês de julho de 2020, 

as colaboradoras retomaram a produção do doce, e por meio das ações desenvolvidas pelo 

projeto, especialmente pelos discentes, a Associação anunciou o recebimento de 

encomendas por delivery na página da Cocada na Kenga, no Instagram @cocadanakenga, 

conforme as Figuras 1 e 2. 

           Figura 1 - Página da AMQSA        Figura 2 - Post sobre encomendas 

 
Fonte: Instagram, 2021  

Fonte: Instagram, 2021 

Além disso, foram postados vídeos no Instagram com as mulheres relatando a 

importância da Associação para suas vidas, visando o fortalecimento da cultura 

organizacional pautado na história das mulheres, caracterizada pela força e coragem para 

a construção de um negócio, a partir do empoderamento feminino.  

Plano de Desenvolvimento Local 
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Importa ressaltar que, o processo de mudança promovido pelo Desenvolvimento 

Local é endógeno, portanto, deve partir dos atores sociais da localidade. No entanto, em 

virtude das limitações impostas pela pandemia, o plano foi construído coletivamente com 

as pessoas envolvidas no projeto de extensão e a presidenta da Associação, para que 

posteriormente seja apresentado e discutido com as mulheres da AMQSA. Diante disso, 

o plano proposto contribui para traçar um panorama teórico inicial, a partir da observação, 

conversas informais e dados estatísticos sobre a localidade. 

 O plano de desenvolvimento local proposto para a AMQSA teve como foco 

principal o potencial da Cocada na Kenga – considerando seu valor cultural e simbólico 

– por meio da história de cada mulher que produz a cocada.  Nesse sentido, buscou-se 

fortalecer o capital social por meio da relação de pertencimento à localidade de 

Lucena/PB, que, por sua vez, acolhe a história da organização. 

A metodologia adotada para a elaboração do plano de desenvolvimento local para 

a associação foi adaptada de Paula (2008), sendo composta de três etapas, a saber: 

diagnóstico, definição das vantagens comparativas e competitivas e a construção da visão 

de futuro, e o plano de ação propriamente dito. 

Segundo Paula (2008), a elaboração do plano deve ser protagonizada por um 

grupo de pessoas que engloba representantes de todos os segmentos da localidade. Dada 

a impossibilidade de reunir essas pessoas devido à pandemia da Covid-19, os alunos 

envolvidos no projeto realizaram um exercício teórico fundamentado nos dados obtidos 

por meio da observação, pesquisa documental e bibliográfica sobre a Associação e sobre 

o município de Lucena-PB, visando construir um diagnóstico da localidade.  

Com os dados do diagnóstico, identificaram-se as vocações ou eixos estruturantes 

do desenvolvimento da localidade – ou seja, aquelas atividades principais que podem tirar 

proveito das vantagens comparativas locais, transformando-as em vantagens 

competitivas. Essas consistem em atividades capazes de suportar diversos tipos de 

empreendimentos viáveis e sustentáveis. O plano também é constituído pelo conjunto de 

ações necessárias para a realização de cada uma das vocações. Assim, através do plano, 

a localidade começa a visualizar um caminho de desenvolvimento e as ações necessárias 

para atingi-lo.  

Diagnóstico de desenvolvimento local para a Associação Mãos que se Ajudam  
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O diagnóstico do desenvolvimento da localidade de Lucena, no litoral Norte da 

Paraíba, foi realizado com base na análise de dados estatísticos, observações e conversas 

informais com moradores da cidade. 

Lucena-PB tornou-se município por meio da lei estadual 2664, de 22 de dezembro 

de 1961, deixando de ser distrito da cidade Santa Rita-PB. Em 1983 passou a ter dois 

distritos: Lucena e Praia de Fagundes. A área territorial em 2019 era de 93,800 km², 

população estimada em 2020 de 13.214 moradores. Em 2018, a proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 17.9%, com o salário médio mensal de 1.6 

salários-mínimos. (IBGE, 2018) 

De acordo com Censo do IBGE em 2010, Lucena possuía “29.7% de domicílios 

com esgotamento sanitário adequado, 63.9% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 5.8% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada.” 

A cidade tem como “principais atividades econômicas comércio, pesca, agricultura 

familiar, pecuária e turismo.” (AZEVEDO, 2018, p.17).  

As principais potencialidades e problemas são descritos no Quadro 1, que 

permitirá compreender as vocações da localidade a serem desenvolvidas. 

Quadro 1 – Potencialidades e seus principais problemas  

Potencialidades Problemas 

 

 

Turismo 

• Falta de Infraestrutura de acessibilidade e Saneamento Básico; 

• Falta de Infraestrutura turística eficiente para o atendimento de 

visitantes; 

• Descarte dos resíduos sólidos em locais inapropriados. 

Desenvolvimento 

do artesanato 
• Falta de um órgão público para dar representatividade aos 

interesses dos artesãos locais, que possa incentivá-los a continuar 

o trabalho. 

Produção 

agropecuária 
• Ausência de um sindicato de produtores rurais; 

• Falta de atividades de órgãos ligados a esse segmento. 

Atividade 

pesqueira 
• Falta de investimentos públicos que melhorem as condições de 

trabalho dos pescadores, como o uso de instrumentos e 

embarcações mais apropriados para atividade pesqueira. 

 

Comércio no 

geral 

• Falta de fiscalização para o controle do comércio informal e 

ambulante; 

• Ausência de atuação de Vigilância Sanitária para penalizar 

estabelecimentos que não respeitam as normas sanitárias 

estabelecidas pela legislação. 
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                                                         Fonte: Autores, 2021 

Vantagem comparativa, Vantagem competitiva e Visão de futuro 

Um dos métodos para entender e colocar em prática o DLIS é descobrir as 

vantagens comparativas de uma determinada localidade e transformá-las em vantagens 

competitivas. Para Paula (2008), essas vantagens comparativas são características de uma 

região que a singularizam das outras, ou seja, uma peculiaridade; já as vantagens 

competitivas são a exploração econômica dessas singularidades de modo a extrair algum 

proveito, como uma renda ou benefícios que promovam a qualidade de vida dos 

moradores da localidade.  

As belezas naturais, como as praias, são um exemplo, pois além de serem uma 

vantagem comparativa, acabam se tornando também uma vantagem competitiva, uma vez 

que promovem o turismo e por consequência aumentam as atividades econômicas, como 

hotéis, restaurantes e o artesanato local.  

Além desse mapeamento das vantagens, a implantação de uma visão de futuro 

consensual e compartilhada servirá de base para a convivência democrática entre as 

pessoas da localidade, e norteará as políticas públicas nas mais diversas áreas.  

A visão de futuro definida para a cidade de Lucena/PB é: espera-se que nos 

próximos 10 anos haja um melhor desenvolvimento da localidade com a criação do 

parque aquático4, que possibilitará um fluxo maior de turistas na cidade, impulsionando 

a geração de empregos e todo o comércio local. De igual modo, espera-se a criação da 

ponte que liga os municípios de Lucena a Cabedelo5, facilitando o acesso à cidade, bem 

como a criação de um centro cultural incentivando as atrações culturais do município. 

Essas ações devem ser realizadas com a consulta e parceria dos atores locais. 

Vocações da localidade 

 
4 O Sun Park, que promete ser um dos maiores da América Latina, estava previsto para ter início em outubro de 2020 

e término no primeiro semestre de 2022. Com essa ação turística, os empresários pretendem gerar empregos e alavancar 

o turismo da cidade de Lucena/PB. No entanto, acredita-se que o plano foi adiado em virtude da pandemia do 

Coronavírus. (PARAÍBA NOTÍCIA, 2020). 

 
5 Por meio de decreto publicado no dia 14 de janeiro de 2021, o Governo do Estado Paraíba aprovou o Plano Estadual 

de Parceria Público-Privada (PPP), que inclui a concessão patrocinada para construção e operação de uma ponte sobre 

o Rio Paraíba, interligando Cabedelo e Lucena, na Região Metropolitana de João Pessoa. Mesmo sem obras em 

andamento, as populações das duas cidades seguem confiantes com a promessa, já que essa ponte poderá rentabilizar 

as relações dos municípios. (PORTAL CORREIO, 2021) 
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 As Vocações de uma determinada localidade são aquelas atividades que tiram 

proveito das vantagens comparativas e competitivas do lugar, tornando as atividades 

viáveis, sustentáveis e rentáveis (PAULA, 2008). 

No município de Lucena-PB, uma atividade capaz de sustentar diversos tipos de 

empreendimento é o turismo, que impulsiona o comércio local de forma ampla. Além do 

turismo com relação às praias, há também as trilhas ecológicas, muitas com mata atlântica 

natural e lagoas com águas transparentes. Há visitas às ruínas da Igreja Nossa Senhora do 

Bonsucesso, que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado 

da Paraíba (IPHAEP).  Outro atrativo histórico-cultural é o Santuário de Nossa Senhora 

da Guia. A igreja foi construída sobre um penhasco com total visão para a foz do Rio 

Paraíba. Há também as festividades como a festa do coco, um festival do município. 

Diante disso, segue no Quadro 2 a definição dos eixos estruturantes do 

desenvolvimento para a localidade de Lucena e as ações necessárias para que cada um 

deles possa ser efetivado. 

Quadro 2 – Eixos estruturantes de desenvolvimento  

Eixo 

Estruturante 

Ações necessárias 

Tipo de 

produto 

comercial 

• Patentear a Cocada na Kenga como produto original da AMQSA, 

conferindo maior prestígio e atenção turística; 

• Utilização de produtos de origem local como o leite e o coco de 

produtores de Lucena para desenvolver o empreendedorismo local. 

 

 

Marca 

• A marca Cocada na Kenga tem tudo para se tornar uma grande 

referência típica nordestina, por isso implantá-la no Google, Trip 

Advisor e em outros sites de referência de localização dará 

visibilidade e melhor acesso ao local. 

• A marca precisa simbolizar um elemento típico do local, como uma 

forma de identidade que distingue de qualquer outra marca existente. 

  

 

Artesanato 

• O artesanato na associação é algo culturalmente rico, sendo 

fundamental inovar a partir de capacitações na área; 

• O artesanato, além de uma fonte de renda da associação, pode ser 

considerado um patrimônio cultural local – por isso a necessidade de 

participação em exposições e eventos para sua divulgação ter um 

alcance maior de público. 

 

 

 

História 

• O público a cada dia busca, além de benefícios nas ofertas do produto 

e/ou serviços, uma história que retrate a essência do negócio. Por 

isso, desenvolver este eixo é fundamental em razão da riqueza do 

patrimônio cultural presente no contexto da Associação; 
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• Todo empreendimento tem sua história que pode ser registrada em 

vídeo Institucional, que pudesse contar a história da associação pelo 

ponto de vista das mulheres que a compõem. 

 

 

 

Parceria 

• Firmar parceria com ONGs congêneres, que atuam tanto com o 

empreendedorismo feminino quanto com o desenvolvimento 

sustentável – o que pode proporcionar a capacitação para o acesso a 

editais de projetos que viabilizarão a sustentabilidade da Associação; 

• Firmar parceria com o SEBRAE para a capacitação, especialmente 

na área de gestão de empreendedorismo, comunicação, liderança e 

relacionamento com o cliente; 

• Firmar parceria com as Secretarias de Turismo do município e do 

Governo do Estado para o fortalecimento da marca. 

Fonte: Autores, 2021. 

Considerações finais 

O projeto de extensão possibilitou a aproximação da academia com a sociedade, 

trazendo benefícios mútuos. Para a Associação Mãos que se Ajudam, houve acesso a 

temáticas pertinentes para o desenvolvimento de sua atuação, de forma protagonista e 

sustentável. Ao mesmo tempo, os discentes envolvidos no projeto tiveram a oportunidade 

de conhecer a realidade local a partir de uma organização do Terceiro setor, e aplicar os 

conceitos teóricos voltados para a Comunicação e o Desenvolvimento Local. 

O Plano de Desenvolvimento Local proposto para a Associação Mãos que se 

Ajudam é um importante instrumento para nortear os passos iniciais a serem seguidos 

rumo ao desenvolvimento, a despeito das limitações e adaptações impostas pelo contexto 

da pandemia do Coronavírus. O processo de Desenvolvimento Local requer tempo, 

gestão compartilhada, protagonismo social e aumento dos níveis de capital humano, 

social, natural e empresarial, para que de fato possa promover o empoderamento feminino 

e a qualidade de vida das mulheres da Associação, numa crescente busca rumo à redução 

das desigualdades sociais e de gênero. Portanto, a comunicação é uma ferramenta 

essencial para sensibilização e mobilização dos atores locais, que são os verdadeiros 

agentes de transformação da localidade.  
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