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a
ChEvron Corporation é uma 
das prinCipais EmprEsas dE 
EnErgia do mundo, Com sub-
sidiárias Em divErsos paísEs. 
suas afiliadas Estão prEsEn-
tEs no brasil dEsdE 1915, Com 

a ComErCialização dE produtos dErivados dE 
pEtrólEo Com a marCa tExaCo, quE firmou-sE 
no país Como uma das maiorEs distribuidoras 
dE CombustívEis. a partir dE 2008, a EmprEsa 
ConCEntrou sua fabriCação E ComErCiali-
zação dE produtos Em ólEos lubrifiCantEs 
E graxas industriais, Com dEstaquE para as 
rEnomadas marCas havolinE® E ursa®, E Em 
aditivos da marCa oronitE.

Em 1997, a Chevron instalou seu escritório de Ex-
ploração e Produção de petróleo no Rio de Janeiro, 
seguindo a decisão do governo brasileiro de abrir o 
setor a investimentos privados. Hoje, a companhia 
tem participação em quatro projetos de exploração 
em águas profundas no Brasil: Campo Frade, Papa 
Terra e Maromba, na Bacia de Campos, no Rio de 
Janeiro e o bloco CE-M-175, na Bacia do Ceará, 
no Nordeste do Brasil.

A Chevron Brasil investe em projetos sociais que in-
centivam a geração de oportunidades econômicas 
para comunidades nos estados do Rio de Janeiro 

e Espírito Santo, Sudeste do Brasil. Os focos são 
jovens e mulheres, comprovadamente grandes mul-
tiplicadores de investimentos.

Desde 2010, a Chevron Brasil investiu em cerca 
de 15 programas sociais que beneficiaram, direta 
e indiretamente, cerca 43 mil pessoas. A empre-
sa concentra seus investimentos no desenvolvi-
mento econômico - promovendo a capacitação 
para mulheres, para que possam abrir e geren-
ciar seus próprios negócios - e na educação pro-
fissional de jovens, oferecendo educação técnica 
e treinamento vocacional.

É com grande honra que a Chevron patrocina, 
desde 2011, o Projeto de Inclusão Comunitária e 
cada conquista desta iniciativa nos dá a certeza 
do investimento bem feito e do retorno para as 
participantes e para o município de Itapemirim. 
Acreditamos que o Guia Metodológico do Proje-
to de Inclusão Comunitária - Empreendedoras da 
Vida será uma ferramenta importante no desenvol-
vimento dos grupos produtivos e  um instrumen-
to relevante de acompanhamento para o Instituto 
Aliança e a Chevron. Agradecemos a colaboração 
de todos que trabalharam nesta iniciativa e dese-
jamos uma ótima leitura.

aprEsEntação

Carolina senna figueiredo
Relacionamento com comunidades e Responsabilidade Social
Chevron Brasil Upstream Frade
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o
projEto dE inClusão Comunitária – piC 

intEgra o Conjunto dE açõEs do insti-

tuto aliança voltadas para a insErção 

soCioprodutiva, busCando apoiar as 

mulhErEs na Estruturação dE Em-

prEEndimEntos gEradorEs dE rEnda, 

por mEio da produção E ComErCialização dE bEns E 

sErviços. o projEto é dEsEnvolvido dEsdE 2011, Com 

o apoio finanCEiro da ChEvron brasil, no muniCípio 

dE itapEmirim/Es E tEm Como objEtivo a gEração dE 

rEnda para mulhErEs maiorEs dE 18 anos, através da 

Criação E dEsEnvolvimEnto dE EmprEEndimEntos ins-

pirados nos prinCípios da EConomia solidária.

Todos os registros feitos nesse Guia são resultado da 
experiência construída pela equipe técnica do projeto ao 
longo de 4 (quatro) anos de intenso trabalho, com mais 
de 170 (cento e setenta) mulheres que participaram dos 
grupos produtivos integrantes do Projeto. Um percurso 
que foi construído a partir de sonhos, desejos, reflexões 
e da vivência cotidiana na busca por respostas sobre 
qual o melhor caminho metodológico a ser seguido para 
o alcance dos objetivos e desafios propostos. Nem sem-
pre essas respostas foram simples, uma vez que um pro-
jeto dessa natureza é fortemente marcado pelo inespe-
rado e pelos desafios de uma ação que mobiliza um mix 
de sonhos, expectativas e os desafios de realizar uma 
ação produtiva em coletivo.

O registro da metodologia do PIC apresenta dois gran-
des objetivos. Primeiramente sequenciar, organizar e de-
talhar todos os passos do trabalho realizado nas etapas 
de ação do projeto, com base na experiência no muni-
cípio de Itapemirim/ES, possibilitando a sua replicação 
em outros espaços e contextos diferenciados. Também 
objetiva realizar um exercício reflexivo, onde o registro 
das etapas e atividades não se prenda exclusivamen-
te a uma sequência cronológica, mas instigue o leitor a 
compreender o porquê de cada orientação sugerida e 
estabeleça um diálogo com as premissas e pressupos-
tos teóricos que fundamentam cada ação.

O Guia MetOdOlóGicO dO Pic está estruturadO 

eM seis caPítulOs, a saber:

1. Quem somos nós
Neste capítulo são apresentados os grupos produtivos que 
participaram do Projeto de Inclusão Comunitária em Itape-
mirim ao longo de quatro anos. Sua história, seus sonhos 
e o que levam desse caminho que foi construído por tantas 
mãos e tantos corações.

2. Premissas e 
PressuPostos teóricos
Neste capítulo, o leitor encontrará os elementos teóricos 
que fundamentam as ações do projeto, assim como os 
princípios que definem as ações a serem realizadas.

3. eQuiPe envolvida
Aqui se apresenta a estrutura de equipe técnica envolvi-
da na execução do PIC, perfil e atribuições 
de cada profissional. Além disso, também está detalha-
do o plano de capacitação para estes profissionais, de 
forma a assegurar o alinhamento conceitual e metodoló-
gico das ações.

4. etaPas do desenvolvimento 
da metodologia
Neste capítulo são apresentadas detalhadamente as eta-
pas de execução do projeto, informando os instrumentos 
a serem utilizados e os aspectos a serem observados, 
possibilitando ao leitor a compreensão do projeto desde 
os momentos iniciais de sua implantação até a consolida-
ção dos grupos produtivos e o suporte à gestão coletiva 
dos mesmos.
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5. itinerário formativo 
e comPetências a serem 
desenvolvidas
Para alcance pleno dos seus objetivos, o PIC propõe o 
desenvolvimento de competências produtivas, gerenciais 
e relacionais (pessoais e sociais) e para isso promove a 
realização de ações educativas ao longo de toda a sua 
execução. Neste capítulo, é apresentado o itinerário for-
mativo do projeto, onde são detalhadas as propostas de 
oficinas, seminários, cursos e outras ações educativas in-
tegrantes do projeto.

6. sistema de monitoramento 
e avaliação (simaes)
Desenvolvido em uma plataforma da Web, o SIMAES pos-
sibilita o registro e acompanhamento de todas as etapas 
de execução do PIC. Este Sistema, que é utilizado por 
toda a equipe técnica do projeto, foi desenvolvido em ali-
nhamento com todos os instrumentos previstos de moni-
toramento e avaliação, possibilitando não apenas o com-
partilhamento de informações, mas também a construção 
de uma memória efetiva das ações realizadas. Neste capí-
tulo serão apresentados os módulos e principais funções 
oferecidas pelo SIMAES.

Este Guia se propõe a ser uma espécie de “carta náuti-
ca”, onde o “navegante” possa encontrar elementos que 
lhe sinalizem o melhor caminho a seguir, orientações de 
onde buscar as informações mais relevantes e substan-
ciais para a sua prática, bem como indicações de rotas 
que não devem ser seguidas, baseadas em experiências 
concretas, vivenciais e nas reflexões realizadas pela equi-
pe de execução do projeto.

Uma boa viagem para todos nós!
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C
ada passo dado para a Construção da 

mEtodologia do projEto dE inClusão 

Comunitária - piC foi rEsultado dE um 

Caminho trilhado juntamEntE Com 

mais dE 170 mulhErEs quE vivEnCiaram 

difErEntEs ExpEriênCias nEssEs quatro 

anos dE intEnso trabalho. nEm todas Elas passaram 

a intEgrar EfEtivamEntE os grupos produtivos, mas 

Cada uma dElas dEixou sua marCa E Contribuiu para 

EsCrEvEr a história dEssE projEto.

Os grupos produtivos identificados ou formados ao lon-
go dessa jornada construíram sua história por caminhos 
diferentes, mas num dado momento se encontraram e a 
realidade comprovou que a força da sua união também é 
condição indispensável para o sucesso e a continuidade 
desses microempreendimentos.

Antes de começar a contar o caminho proposto pela meto-
dologia do Inclusão Comunitária, é preciso pedir licença a 
ELAS. É preciso apresentá-las e contar ao mundo que em 
Itapemirim, município do litoral sul do Espírito Santo, exis-
tem cinco grupos de mulheres que produzem arte, roupas, 
saneantes, bolos, pães, salgados, mas também produzem 
sonhos, realizações, conquistas e vitórias todos os dias. 

unidas Por um sonho
(UNICOST – Confecção de 
uniformes e roupas profissionais)

A história da UNICOST começa com a iniciativa de Shirlei, in-
tegrante de uma antiga cooperativa de roupas, e seu desejo 
de criar uma confecção com oleados. Sua ideia empreende-
dora, que tinha como objetivo gerar mais dinheiro precisa-
va do apoio dos demais cooperados, que infelizmente não 
apostaram na sua ideia. Foi neste momento que ela ficou 
sabendo das ações que o Projeto de Inclusão Comunitá-
ria estava desenvolvendo junto às comunidades no municí-
pio de Itapemirim. Após quase um ano, em 2012, Shirlei foi 
convidada por uma amiga para participar de um encontro 

promovido pelo Projeto Inclusão Comunitária, evento que 
fazia parte das ações de mobilização e sensibilização da co-
munidade.  Desta vez sim, o que até então era uma ideia 
na cabeça de Shirlei, começou a tomar forma. Iniciou-se a 
mobilização de outras mulheres da comunidade, ainda sem 
clareza sobre o produto que poderia ser desenvolvido. A 
elas se juntaram algumas outras mulheres da comunidade 
que sabiam costurar e a paixão pela costura se transformou 
no elo de todas elas. A partir deste momento, se iniciou uma 
série de capacitações técnicas, gerenciais, comerciais e de 
formalização. Mas a consolidação do sonho, a efetivação 
daquelas mulheres costureiras como grupo produtivo, se 
deu através de duas encomendas, uma da Chevron e ou-
tra da Petrobrás. Foi possível ver o sonho virando realidade, 
o aprender fazendo e o crescer trabalhando. A UNICOST 
cresceu, ganhou corpo, membros e fortaleceu a sua alma. 
O sonho que no princípio era de uma, virou de muitas e a 
UNICOST aprendeu a se ver no coletivo, onde todas têm voz 
e a oportunidade de decidir o seu próprio futuro.

colocando 
Bom será no maPa
(Grupo Moda Bom Será – Artesanato)

Quem chega a Bom Será tem a nítida sensação de que o 
tempo pode ser menos ligeiro. Um lugar que ainda guarda 
o ritmo tranquilo de outros tempos e a acolhida sincera em 
cada sorriso dos seus moradores. A comunidade rural, loca-
lizada a pouco mais de 10 quilômetros da sede do município 
de Itapemirim, guarda uma energia peculiar em meio a lindas 
paisagens. Em 2008, a Associação de Moradores de Bom 
Será mobilizou mulheres da comunidade para participar de 
um curso de bordado. Algumas das mulheres que partici-
param eram cortadoras de cana, que se dividiam entre esta 
atividade e o trabalho doméstico. Após a participação neste 
curso se formou um grupo de mulheres bordadeiras e elas 
iniciaram sua pequena produção de peças em um vestiário 
de um pequeno campo de futebol, onde as instalações eram 
muito precárias. Era um local com pouca segurança, e, por 
conta das condições insalubres, o maquinário precisava ser 
deslocado constantemente. O final do ano de 2011 trouxe 
novos rumos para Bom Será. O grupo foi identificado pelo 
Projeto de Inclusão Comunitária e passou por formações 
nas áreas de gestão, associativismo, administração, costura 
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e confecção têxtil, design e bordado. Elas foram se aper-
feiçoando em todas as áreas e se constituíram como uma 
associação, a Associação das Mulheres Produtivas de Bom 
Será. Ao longo de sua inclusão no Projeto, foram motivadas 
a participar de feiras e eventos para divulgar e comercializar 
seus trabalhos, acontecimentos que marcaram a vida de-
las, principalmente pelos elogios aos produtos de qualidade 
que elas confeccionam. Em 2014, o grupo alugou um novo 
espaço, de melhores condições e maior tamanho. Hoje, 
elas se orgulham do trabalho que desenvolvem e se apro-
priam cada vez mais dos elementos da sua cultura para 
construir bordados, que contam histórias de autonomia 
e desejo de crescer cada vez mais. Integrantes da Rede 
Asta1, o grupo produtivo está colocando sua comunidade 
na rota do mundo do artesanato e provando que bom 
será tudo o que vem pela frente.

amizade Que virou 
emPreendimento
(Grupo Companhia do Salgado – Alimentos)

Entre uma conversa e outra, uma coxinha e outra, um so-
nho coletivo foi sendo construído. A Companhia do Sal-
gado nasceu ao longo de muitas tardes, quando amigas 
se encontravam para produzir salgados, desde setembro 
de 2012. A ideia de formar um grupo produtivo surgiu de 
Maria Leite, que sempre gostou de trabalhar com pessoas. 
Ela já havia trabalhado na reestruturação de uma microem-
presa de uma amiga, e daí surgiu o desejo de trabalhar 
com alimentos de maneira coletiva. Chamou então doze 
mulheres para tentar organizar alguma produção. Fizeram 
uma primeira reunião e começaram cada uma dando um 
pouquinho de dinheiro para comprar o material inicial para 
produzir os salgados. E assim foi feito. O caminho da Com-
panhia do Salgado estava sendo trilhado com a contribui-
ção e com os sonhos de cada uma daquelas mulheres. O 
grupo está participando do Projeto de Inclusão Comunitá-
ria desde setembro de 2013, após vários diálogos com a 
equipe técnica. O Grupo Companhia do Salgado produz 
diversos tipos de salgadinhos para festas, eventos e ven-
da direta ao consumidor, dentre os quais se destacam os 
bolinhos de aipim e queijo, os rissoles, os quibes e as coxi-

nhas, que podem ser comprados congelados ou já fritos. O 
sonho maior deste grupo se tornou realidade em setembro 
de 2015: a abertura de uma lanchonete no local onde pro-
duzem, na comunidade de Itaipava. Elas continuam ami-
gas e continuam compartilhando conversas e brincadeiras, 
mas agora compartilham algo muito maior: o sonho de 
continuar a trabalhar juntas, conquistando cada vez mais. 

o voo da águia
(Grupo Águia de Saneantes – 
Produtos de limpeza e higiene pessoal)

Há alguns anos, Néia assistiu uma reportagem sobre a 
produção de sabão a partir da reciclagem do óleo comes-
tível. Aquela ideia não saiu da sua cabeça. O marido de 
Néia é pescador e despejava no mar o óleo que utilizava 
para cozinhar durante as semanas que estava pescando 
em alto mar. Incomodada com essa realidade e motivada 
pela reportagem que havia assistido na televisão, acre-
ditou na ideia de que  poderia fazer o sabão com o óleo 
comestível que os pescadores desprezavam no mar de 
Itaipava. Compartilhou seus planos com a sua irmã Clau-
dineia, e as duas começaram a sonhar com a possibili-
dade de outras pessoas se juntarem a elas e organizar 
um grupo para produzir sabão. No início nada foi fácil, 
não encontravam nenhum apoio para seguir adiante. Em 
abril de 2012, com a ajuda de uma amiga que trabalhava 
na Prefeitura Municipal de Itapemirim, Néia e Claudineia 
escreveram um primeiro esboço do projeto de produção 
de sabão reciclado e apresentaram ao Instituto Aliança, 
que estava mobilizando grupos para integrar o Projeto. A 
partir deste momento, o sonho começava a ganhar corpo 
e foram mobilizadas outras mulheres para participar de 
um curso sobre a produção de sabão. Com a capacita-
ção adquirida, o grupo iniciou as primeiras produções no 
terraço da casa de Néia, sem os recursos e equipamentos 
adequados, mexendo as misturas com cabos de vassou-
ras. Com o sabão feito, começaram a oferecer à venda 
de porta em porta. Neste mesmo ano, com o auxílio da 
Chevron, foram disponibilizados recursos para estruturar 
o empreendimento. Foram realizados diversos cursos e 
as integrantes participaram de várias feiras. Por fim, ven-
ceram um duro processo seletivo e conquistaram um 

1 Para maiores informações ver www.redeasta.com.br 
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importante patrocínio da Petrobrás, que deu um grande 
impulso ao grupo. O Águia de Saneantes quer continuar 
buscando novos voos e uma nova linha de produtos eco-
lógicos está sendo pensada para lançamento em breve. 

o doce saBor da conQuista
(Grupo Doce Sabor – Alimentos)

Há dez anos, Maura e Lucila se conheceram. Elas traba-
lharam juntas em um grupo que ficava na colônia de pes-
cadores e produzia salgados de pescado. Com este grupo 
participaram de diversas feiras e eventos em todo o estado 
do Espírito Santo, porém com o passar do tempo o grupo 
foi se fragmentando. Apesar disso, os sonhos de Maura e 
Lucila permaneceram inabalados. Lucila teve então a opor-
tunidade de participar de uma conferência sobre o Projeto 

Inclusão Comunitária, mas naquele momento não era pos-
sível a entrada do grupo no Projeto porque já havia outros 
dois que trabalhavam na área de alimentos. Alguns meses 
depois, o destino tratou de dar um novo rumo para essa his-
tória. Houve a desistência de um dos grupos de alimentos 
e a coordenação do Projeto convidou Maura, Lucila e suas 
companheiras para participar. Era um novo momento, um 
novo grupo e era preciso batizá-lo. Para escolher o nome 
foi então realizado um sorteio com as sugestões dadas por 
cada uma das integrantes. Coube à sorte escolher e Doce 
Sabor foi o nome vitorioso, para alegria de Maura que o 
havia sugerido. Em junho de 2014 integraram oficialmente 
o Projeto Inclusão Comunitária e, a partir deste momen-
to, se iniciou uma série de cursos e oficinas para aprender 
a fazer os tipos de bolos, biscoitos e pãezinhos que elas 
queriam produzir. Desde então, o Doce Sabor já participou 
de diversas feiras da cidade e do estado do Espírito Santo. 
Em julho de 2015, elas conseguiram concretizar um grande 
sonho, foi inaugurada uma loja para venda direta ao públi-
co, no mesmo local onde se realiza a produção.
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3
prEmissas E 
prEssupostos tEóriCos
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o
dEsEnvolvimEnto dE uma mEtodologia 

voltada para a idEntifiCação, implanta-

ção E Consolidação dE EmprEEndimEn-

tos solidários ExigE ConhECimEnto, 

aprofundamEnto E plEna inCorpora-

ção prátiCa dE prEssupostos tEóriCos 

quE sErão indispEnsávEis para a dEfinição E rEaliza-

ção das suas açõEs. EssEs prEssupostos, mais do quE 

rEfErênCias ConCEituais, dEvEm sEr EntEndidos Como 

marCos dE pErmanEntE rEflExão por partE da Equi-

pE téCniCa E fundamEntar o proCEsso dE tomada dE 

dECisõEs. dEssa forma, o projEto dE inClusão Comu-

nitária assumE Como prEssupostos tEóriCos um Con-

junto dE ConCEitos E rEflExõEs inspirados Em uma 

visão transformadora, inClusiva E dEmoCrátiCa da 

soCiEdadE, partindo do idEário dE quE todo sujEito é 

protagonista da sua história E Capaz dE transformar 

sua ExistênCia pEssoal, soCial E produtiva.

Nessa mesma direção, o Projeto também consolidou, 
ao longo da sua execução, um conjunto de premissas, 
aprendizados essenciais que servem de fundamento para 
a sua realização em diferentes contextos. As premissas 
básicas que orientam a metodologia do trabalho se defi-
nem pelo foco no desenvolvimento dos participantes dos 
grupos produtivos como parceiros e coautores de todas 
as ações. Essas premissas devem ser de amplo conhe-
cimento e legitimação por parte da equipe técnica, orien-
tando a execução de todas as ações.

3.1 Premissas
O Projeto de Inclusão Comunitária foi desenvolvido ao longo 
de 04 (quatro) anos e construiu um importante arcabouço de 
vivências e aprendizados que fundamentaram a definição da 
sua metodologia. É notório que existem diferentes caminhos 
metodológicos para o desenvolvimento de projetos de estí-
mulo a empreendimentos solidários, contudo os princípios e 
a trajetória do Instituto Aliança no desenvolvimento de tec-
nologias sociais foram determinantes para a construção de 
uma metodologia participativa, inclusiva e democrática. Em 
consonância com os princípios institucionais do IA2, o PIC 
adota também como seus princípios fundamentais:

> A vida é o mais básico e universal dos valores;

> Nenhuma vida humana vale mais do que a outra;

> Toda pessoa nasce com um potencial e tem o direito de 
desenvolvê-lo;

> Para desenvolver o seu potencial, as pessoas precisam 
de oportunidades;

> Além de ter oportunidades, as pessoas precisam ser 
preparadas para fazer escolhas;

> As pessoas, as organizações, as comunidades e as 
sociedades devem ser dotadas de poder para participar 
das decisões que as afetam.

Ao longo da execução das etapas do Projeto, os profissio-
nais envolvidos devem revisitar as premissas abaixo deta-
lhadas para a tomada de toda e qualquer decisão. Essas 
premissas se constituem no lastro de aprendizado mais im-
portante para as definições metodológicas e estratégicas do 
Projeto e devem ser utilizadas cotidianamente como exercí-
cio de incorporação efetiva.  

Para facilitar a compreensão neste Guia, optou-se por 
organizar as premissas em 03 (três) blocos distintos, a saber:

> Premissas referentes aos participantes/grupos 
produtivos;

> Premissas referentes à equipe técnica;

> Premissas referentes às parcerias estabelecidas.

2 http://www.institutoalianca.org.br/missao_principios.html 
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bloCos prEmissas

No que se refere 
aos participantes/ 
grupos produtivos

> Todo indivíduo tem um potencial intrínseco de crescimento e aprendizado e possui capacidade de viver socialmente.

> Respeito aos valores: igualdade, solidariedade, oportunidade, liberdade, direito e sustentabilidade.

> Os participantes, após a ação do Projeto, deverão ser pessoas autônomas, solidárias e competentes.

> Os empreendimentos solidários, após atuação do projeto, deverão ser autônomos, sustentáveis, com 
participantes empoderados para gerir e ampliar o negócio.

> O processo educativo é uma construção social, que envolve uma diversidade de sujeitos e ações orientados 
para a promoção do desenvolvimento territorial sustentável e que considera as dimensões econômica, 
ambiental, cultural, social e política.

> A educação que emancipa começa com a valorização dos saberes prévios, trazidos pelos participantes 
dos grupos e estimula que se envolvam em cada etapa do processo produtivo, até que possam descobrir e 
potencializar suas habilidades e seus conhecimentos.

> O trabalho é o princípio educativo na construção de conhecimentos e de outras relações sociais.

> Reconhecimento da gestão participativa das integrantes no desenvolvimento do projeto e das atividades formativas.

No que se refere 
à equipe técnica

> Os profissionais da equipe técnica e educadores são a coluna vertebral do processo formativo e a base da 
transformação dos indivíduos.

> É indispensável formar profissionais e educadores capazes de liderar o processo de desenvolvimento pessoal, 
social e produtivo desencadeado pelo projeto.

> Os profissionais e educadores devem adotar atitudes pedagógicas coerentes com a autogestão.

> Devem-se oportunizar ações educativas que questionem as relações vividas, para que as novas possibilidades 
possam levar as pessoas a participar no equacionamento de suas próprias vulnerabilidades.

> É fundamental assumir o sujeito como produtor do saber.

> Os profissionais da equipe técnica e educadores devem estabelecer uma relação horizontal com os(as) 
participantes do projeto, ambos como sujeitos do conhecimento e pertencentes a um processo de aprendizagem.

> Os processos pedagógicos voltados à busca de melhor aproveitamento dos meios de produção disponíveis, 
melhoria da qualidade dos produtos e serviços realizados, utilização de novos materiais, devem ser parte 
integrante do processo de gestão coletiva dos empreendimentos.

No que se refere 
aos parceiros

> Atuação através de estratégias intersetoriais estimulando a corresponsabilidade dos diferentes atores sociais, 
para que apoiem ações que contribuam para melhoria da qualidade de vida dos participantes e ampliem as 
oportunidades de geração de renda.

> Corresponsabilidade entre setores: formação de alianças estratégicas construídas com base em propósitos 
comuns, envolvendo iniciativa privada, setor público, terceiro setor, centros de pesquisa e universidades em 
favor da causa do projeto.

> É indispensável a articulação com as ações e políticas de fomento e apoio à economia solidária, tais como: 
assessoria técnica, promoção do desenvolvimento local, crédito e finanças solidárias, etc.



Empr EEn dEdo r a s  da  v i da  -  G u i a  mEto do lóG ico

29

3.2 PressuPostos 
teóricos
“A Economia Solidária se pretende uma contribuição 
profundamente democrática na medida em que 
organiza a produção de bens e de serviços, o acesso 
e a construção do conhecimento, a distribuição, o 
consumo e o crédito, tendo por base os princípios 
da autogestão, da cooperação e da solidariedade, 
visando à gestão democrática e popular, à distribuição 
equitativa das riquezas produzidas coletivamente, ao 
desenvolvimento local, regional e territorial integrado e 
sustentável, ao respeito aos ecossistemas e preservação 
ao meio ambiente, à valorização do ser humano, do 
trabalho, da cultura, com o estabelecimento de relações 
igualitárias entre diferentes, em relação a: gênero, raça, 
etnia,território, idade e padrões de normalidade”. 

Ministério do Trabalho e Emprego, 
Resolução nº 04, de 04 de julho de 2012.

O desenvolvimento de um projeto inspirado nos princípios da 
economia solidária deve estar respaldado em pressupostos 
teóricos que oportunizem a reflexão e o diálogo permanente 
com questões como a participação popular, a educação li-
bertadora, a autogestão, o empreendedorismo, dentre outros. 
Mais do que conceitos, estes pontos se configuram como pila-
res de um exercício reflexivo indispensável para a execução de 
um projeto que é “construído no seu próprio fazer”.

Ao contrário de outros projetos que propõem ações educa-
tivas previamente estruturadas e definidas, o Inclusão Co-
munitária se depara com o desafio de realizar a formação 
e desenvolvimento dos grupos produtivos enquanto uma 
prática social transformadora e capaz de fomentar a eman-
cipação dos indivíduos e construída no seu próprio coti-
diano. Este caminho, apesar de não ser preciso e único, 
demanda uma análise teórico-prático ainda mais aprofun-
dada por parte dos profissionais e educadores envolvidos. 
É este alinhamento conceitual e metodológico que irá pos-
sibilitar o olhar atento e uma atitude pedagógica coerente 
com os princípios da autogestão, em todos os momentos 
e etapas da execução do Projeto.

Os pressupostos teóricos apresentados nesse Guia foram 

construídos levando em conta conceitos fundantes da vi-
são de indivíduo, comunidade, trabalho e educação assu-
midos pelo Instituto Aliança, o arcabouço teórico existente 
sobre o desenvolvimento de grupos produtivos e os Guias 
e orientações adotadas pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego do Governo Federal a respeito do tema.

Espera-se que esta reflexão conceitual traga para o leitor 
do Guia de sistematização uma oportunidade de com-
preender o porquê dos caminhos metodológicos assu-
midos pelo PIC e a inspiração para cada uma das pre-
missas aqui apresentadas. Mas principalmente, se espera 
que essa reflexão seja também uma oportunidade de abrir 
novos diálogos com a metodologia, identificando opções 
de aperfeiçoamento e criando pontes com a realidade da 
execução de um projeto de incentivo a geração de renda 
através de empreendimentos solidários.

3.2.1 traBalho

Em 1999, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
formalizou o conceito de trabalho decente como traba-
lho produtivo e de qualidade, exercido em condições de 
liberdade, equidade, segurança, sem quaisquer formas 
de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a 
todas as pessoas que vivem de seu trabalho. O trabalho 
decente é o ponto de convergência dos quatro objetivos 
estratégicos da OIT: o respeito aos direitos no trabalho, a 
promoção do emprego, a extensão da proteção social e 

“No grupo Águia nós aprendemos 
a produzir essências, aromatizantes, 
amaciantes, sabonetes. Fomos 
qualificadas para isso e hoje conseguimos 
obter renda. Eu tenho um casal de filhos 
e nunca pude trabalhar. Vi aqui uma 
oportunidade de realização que me 
dá um orgulho muito grande.” 

Renata Castro - Grupo Águia de Saneantes
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o fortalecimento do diálogo social. A criação de emprego 
de qualidade para homens e mulheres é fundamental para 
a superação da pobreza, a redução das desigualdades 
sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 
desenvolvimento sustentável.

Em junho de 2003 o governo brasileiro firmou compromis-
so com a OIT para o desenvolvimento de políticas públi-
cas nacionais com o intuito de formular projetos, mobilizar 
recursos técnicos e financeiros necessários à implemen-
tação, manutenção, monitoramento e avaliação de ações 
objetivas e efetivas para a prática do trabalho decente. 

Sobre a inserção de mão de obra no mercado de trabalho 
brasileiro, o atual panorama do mundo do trabalho apre-
senta fragilidades geracionais e de gênero, pois encontra 
nos jovens trabalhadores e nas mulheres o ponto mais 
vulnerável da nossa sociedade.

Os objetivos assinalados pelo Projeto de Inclusão Comuni-
tária vão ao encontro das atuais políticas afirmativas para 
inserção e visibilidade de mulheres no sistema produtivo, 
que apesar de não se constituírem como um trabalho for-
mal, estão em alinhamento com os princípios do trabalho 
decente. Apresentando à comunidade novos conceitos, 
costumes e práticas, o PIC propõe uma nova estrutura 
de produção introduzindo modelos de gestão e organi-
zação baseados na economia solidária e na autogestão. 
As oportunidades de geração de renda para os grupos de 
mulheres tem na sua concepção teórica metodológica um 
conceito de trabalho referenciado na formação de asso-
ciações e cooperativas. 

No caso da experiência desenvolvida em Itapemirim, por 
se tratar de um município com baixo dinamismo econômi-
co, esta alternativa ao trabalho formal permitiu a inclusão 
e a geração de renda para um grupo significativo de mu-
lheres da região.

3.2.2 gruPo 
Produtivo

Existem diferentes formas de organizações coletivas que 
uma comunidade ou sociedade pode estabelecer. Contu-
do, todas seguem o objetivo de alcançar resultados através 
do trabalho em conjunto e em benefício de metas comuns.

Nas comunidades, a participação, a solidariedade e a coo-
peração em torno de objetivos comuns têm sido funda-
mentais para assegurar melhores condições de vida. Essa 
prática, mais do que uma forma de organização, é uma 
conquista social. Desempregados e trabalhadores infor-
mais encontram nesta experiência uma oportunidade de 
se organizarem, de terem acesso ao mercado de trabalho e 
conquistarem direitos básicos de cidadania, sem os quais 
estariam à margem da sociedade em atividades considera-
das de risco social.

Os grupos produtivos podem representar uma real pos-
sibilidade de inserção social de uma grande parcela da 
população que está em situação de precariedade e invi-
sibilidade produtiva. Num mundo de fragilização cada vez 
maior dos contratos de trabalho, das organizações e de 
políticas públicas assistencialistas que não propulsionam 
a autonomia, os grupos produtivos ocupam um espaço 
importante na emancipação econômica das populações, 
já que não reproduzem integralmente os desafios do sis-
tema no qual estamos inseridos, como a competição, o 
individualismo e a exploração.

"A gente, desde quando surgiu, 
já teve muitas conquistas, cursos, 
espaços em feiras... eventos da 
Prefeitura e do Estado. Quando 
a gente fala que tem um grupo formado 
já tem mais respeito, são mulheres em 
busca de melhor qualidade de vida, 
autoestima, união do grupo...”. 

Maura Bessi - Grupo Doce Sabor
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Os benefícios gerados por diversos tipos de organizações 
coletivas se dividem em:

> HUMaNO 
Promove a igualdade de direitos 
e responsabilidades;

> SOCIal
Promove a integração na comunidade;

> FINaNCEIRO
Facilita a obtenção de recursos 
através da formalização dos 
empreendimentos em pessoa jurídica.

A cooperação é uma cultura, uma maneira de ver, viver, 
conviver e produzir. Sendo assim, não pode simplesmen-
te ser ensinada e aprendida através de livros ou aula. A 
cooperação precisa ser desenvolvida, ser praticada, ser 
construída no dia a dia das pessoas, nas organizações e 
nas comunidades. 

Dentre as diversas formas de organizações coletivas des-
tacam-se o associativismo e o cooperativismo. Am-
bos, se desenvolvidos em bases sustentáveis e solidárias, 
representam ferramentas metodológicas importantes na 
estratégia de busca de alternativas para a superação dos 
problemas na produção, na gestão e na comercialização da 
produção dos grupos produtivos de mulheres participantes 
do PIC. Os trabalhos com grupos produtivos de mulheres 
tornam visíveis e rentáveis trabalhos anteriormente discri-
minados no âmbito doméstico, como cozinhar e costurar, 
ressignificando essas tarefas através do fazer coletivo, ao 
mesmo tempo em que apoiam e fortalecem iniciativas em-
preendedoras diversificadas. 

3.2.3 associativismo 
e cooPerativismo
O associativismo é uma forma de organização que promove 
constante integração interna e que tem como objetivo conse-
guir benefícios comuns através de ações coletivas.  Constitui-
se num instrumento vital para que uma comunidade ou grupo 

produtivo possa sair do anonimato e passe a ter maior expres-
são social, política, ambiental e econômica. É por meio de uma 
associação que a comunidade ou o grupo se fortalece e tem 
grandes chances de alcançar os objetivos comuns. 

Os ganhos de se participar de um empreendimento asso-
ciativo vão para além dos estritamente econômicos, e se 
estendem para o campo pessoal, social e político, uma vez 
que é através das associações que os indivíduos podem 
criar vínculos com equidade de poder e desenvolver a ini-
ciativa e a criatividade, além de se fortalecerem em repre-
sentatividade enquanto coletivo.

As associações produtivas são mais simples de fundar e po-
dem se transformar, posteriormente, em cooperativas, como 
um degrau no exercício da participação democrática, da vi-
vência em grupo e do amadurecimento da planta produtiva.

A cooperativa seria, por excelência, o tipo ideal de em-
preendimento solidário, voltado à inclusão dos/das tra-
balhadores/as tradicionalmente excluídos pela economia 
dominante, como mulheres, jovens, afrodescendentes, 
agricultores/as e seus familiares, unidos no desafio de por 
em prática uma gestão participativa numa organização de 
produtores que praticam a autogestão: com igualdade de 
direitos de todos os membros e com propriedade comum 
do capital, numa distribuição mais igualitária.

"Cooperar é: união, 
entender uma a outra, 
ajudar, força, compreensão, 
compromisso, respeito, 
diálogo, colaboração, 
equipe e comunicação"
Definição de cooperar por todas 
as integrantes dos grupos produtivos

Segue um quadro comparativo das características básicas, 
objetivos e vantagens das associações e das cooperativas.

H

F

S
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assoCiaçõEs CoopErativas

CaraCtErístiCas

> Grupo de duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas que se 
organizam para defender interesses comuns, sem fins lucrativos e 
apresentando personalidade jurídica;
> O patrimônio é constituído pela contribuição dos associados, 
através de doações, subvenções e fundos de reservas;
> Seus fins podem ser alterados pelos associados em assembleia, 
tendo cada um direito ao voto;
> São entidades de direito privado e não público, podendo realizar 
operações financeiras e bancárias, porém as sobras de operações 
financeiras devem ser aplicadas na associação;
> Os dirigentes não recebem remuneração e não tem cotas-parte;
> Os dirigentes podem representar a Associação em ações coletivas 
de seu interesse;
> Possuem um sistema de escrituração contábil simplificada;
> São regidas por Leis: Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e a 
Lei nº 11.127, de 28 de julho de 2005. 

> Organização de no mínimo vinte pessoas físicas que 
através da cooperação e ajuda mútua buscam objetivos 
econômicos e sociais comuns;
> As cooperativas tem a finalidade de conseguir benefícios para seus 
cooperados por meio de ações coletivas, através de uma gestão 
participativa e democrática, tendo aspectos legais distintos de outras 
sociedades;
> Fundamentam-se na economia solidária;
> Possuem capital social (cotas-partes) facilitando o financiamento 
das instituições financeiras. Porém, não é permitido transferir as 
cotas-partes a terceiros;
> São regidas por Leis: Lei nº 5.764/1971, que define a política 
nacional do cooperativismo, datada de 1971 e a Lei nº 12.690, de 19 
de julho de 2012.

objEtivos

> Fortalecer os laços de amizade e solidariedade;
> Reunir esforços para reivindicar melhorias em sua comunidade;
> Defender os interesses dos associados;
> Desenvolver interesses coletivos de trabalho;
> Produzir e comercializar de forma cooperada;
> Melhorar a qualidade de vida dos seus associados;
> Participar do desenvolvimento da região na qual 
a associação está inserida.

> O principal objetivo de uma cooperativa é comercializar a 
produção dos seus membros, permitindo a seus cooperados gerar 
renda e que assim possam reinvestir parte desses benefícios para o 
bem comum do grupo;
> Constituir uma sociedade justa e livre, através de uma organização 
social e econômica da comunidade em bases democráticas;
> Atender as necessidades reais dos cooperados, ou seja, prestar 
serviços a seus associados;
> Obter um desempenho econômico eficiente, através da produção 
de bens e serviços de qualidade e da confiabilidade transmitida aos 
seus próprios associados e clientes.

bEnEfíCios

> Por representar força de reivindicação junto a quaisquer instâncias, 
tem maior possibilidade de buscar e alcançar melhorias para o seu 
grupo ou sua comunidade;
> Por serem organizações de interesse público tem direito de usufruir 
de programas governamentais, tem acesso facilitado a crédito em 
programas financeiros, bem como acesso a ONGs que promovam 
programas ou projetos de ajuda e/ou desenvolvimento;
> São isentas de imposto de renda;
> Possuem assistência técnica facilitada.

> Pode ser dirigida e controlada pelos próprios cooperados;
> Menor custo operacional em relação aos bancos;
> Crédito imediato e adequado às condições dos cooperados;
> Atendimento personalizado;
> Facilidade em abrir contas;
> Possibilidades de os associados se beneficiarem da distribuição de 
sobras ou excedentes, de maneira proporcional às ações de cada um.
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Ambas são orientadas pelos mesmos princípios e valores 
e possuem a legislação própria que lhes orienta para a 
prática da autogestão.

No Projeto de Inclusão Comunitária em Itapemirim, qua-
tro dos cinco grupos produtivos estão formalizados como 
associações, contribuindo neste processo para a forma-
ção política das mulheres através do desenvolvimento 
de instâncias de participação na gestão da produção e 
comercialização. A constituição dessas associações em 
cooperativas no âmbito do PIC ainda está sendo analisa-
da e discutida com as mulheres participantes.

3.2.4 economia solidária

 

A Economia Solidária pode ser definida como o conjunto 
de atividades de produção, distribuição, consumo e crédito 
para geração de trabalho e renda, fundamentada no traba-
lho coletivo, na autogestão, na cooperação e nas inúmeras 
formas de compartilhamento, buscando estimular o capital 
social e o cuidado com o meio ambiente. A preservação 
dos recursos naturais e ecossistemas de modo sustentável 
para as gerações do presente e do futuro, constrói uma 
nova forma de inclusão social e participação de todos/as.

As práticas adotadas na Economia Solidária valorizam o de-

senvolvimento humano e das comunidades, a justiça social, 
a igualdade de gênero, raça, etnia e o acesso à informação 
e ao conhecimento para todos/as. Em consonância com es-
tas práticas, vale ressaltar a importância do cultivo da solida-
riedade em diversos graus, tanto nas relações econômicas 
como nas sociais. Essa forma diferente de fazer economia 
se caracteriza por conceitos e práticas baseadas em rela-
ções de cooperação, inspiradas pelos valores culturais de 
cada comunidade. Os valores centrais da Economia Solidá-
ria são o trabalho, o saber e a criatividade humana. Os meios 
de produção dos empreendimentos e os bens e/ou serviços 
neles produzidos são controlados, geridos e de propriedade 
coletiva dos seus integrantes.

É importante ressaltar que a Economia Solidária rejeita a 
ideia de ser assistencialista, bem como as tradicionais prá-
ticas da competição e da maximização do lucro individual. 
Parte do princípio de que o mercado não é capaz de se 
autorregular para o bem da sociedade e que a competição 
não é o melhor modo de relação entre os atores sociais. 
Apresenta-se contrária a lógica do mercado capitalista, 
que induz à crença de que as necessidades humanas só 
podem ser satisfeitas sob a forma de mercadorias. Essas 
características se referem a uma nova forma de fazer eco-
nomia e de organizar o trabalho, se traduzindo num padrão 
mais justo de geração de trabalho, renda e riquezas, sem 
com isso produzir fome e miséria.

Segundo o Atlas da Economia Solidária no Brasil (2010), 
mais de 50% dos trabalhadores/as sobrevivem sob outras 
formas de organização do trabalho que não seja a rela-
ção tradicional da carteira assinada. Assim acontece com 
o Projeto de Inclusão Comunitária em Itapemirim, quando 
se constituíram grupos produtivos de mulheres que vêm 
construindo coletivamente formas alternativas de organiza-
ção do trabalho. Estas formas mais solidárias de produzir 
bens e serviços já mostram resultados bastante significati-
vos nas comunidades. É importante ressaltar que os gru-
pos envolvidos neste projeto se encontram em níveis de 
desenvolvimento diferentes, no que tange à organização e 
resultados. Os níveis que os assemelham dizem respeito às 
bases que regem a Economia Solidária, como a coopera-
ção, a autogestão e a solidariedade para o desenvolvimen-
to de um trabalho digno e sustentável.

Por meio do PIC foi possível criar uma alternativa ao de-
semprego, além da geração de trabalho e renda se cons-

"Ter tirado o projeto do papel, ter 
conseguido saber que alguém 
acreditou porque não é fácil, quando o 
projeto está ali e você espera que alguém 
acredite num sonho seu... e hoje nossa 
comunidade conhece nossos produtos é 
um produto bom e isso eu tenho orgulho 
porque eu sou conhecida. As pessoas 
perguntam: ah, é você que recolhe o óleo, 
faz o sabão? Tenho muito orgulho!" 

Claudineia Valente - Grupo Águia de Saneantes
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tituir numa real possibilidade de inclusão social. As partici-
pantes do projeto relataram ao longo destes anos que se 
sentiram valorizadas e reconhecidas na sua comunidade 
e fora dela. Acrescentaram, ainda, que a atuação coletiva 
enriqueceu o trabalho e trouxe sentido às suas trajetórias 
de vida, já que as colocou como protagonistas e respon-
sáveis pela sua autonomia.

3.2.5 sustentaBilidade

A sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável é de-
finido na literatura como a utilização das necessidades 
básicas de uma sociedade no presente: comida, água, 
trabalho, remédio, etc., sem que seja comprometido seu 
usufruto nas gerações futuras. Portanto, essa utilização 
deve ser feita de forma ética e cautelosa. A utilização hu-
mana relacionada à extração dos recursos naturais deve 
ser condicionada à manutenção desses recursos ao longo 
do tempo, ou seja, os recursos devem permanecer cons-
tantes ao longo do processo de extração. Mas a susten-
tabilidade não está restrita ao aspecto ambiental. É indis-
pensável que seja assegurado o respeito à vida humana, 
às condições de vida em sociedade e o estabelecimento 
de uma economia pautada no desenvolvimento, equidade 
social e valores éticos.

Todas as ações desenvolvidas no PIC têm como meta final 
levar os empreendimentos a construírem sua sustentabilida-
de, compreendida como sendo a capacidade dos grupos 
de prosseguirem funcionando ao longo do tempo e gerando 
benefícios aos seus participantes e à comunidade onde es-

tão instalados, mesmo depois de concluído o projeto.

A sustentabilidade dos projetos de geração de trabalho e 
renda deve ser analisada em três dimensões: a econômi-
ca, a ambiental e a social.

A sustentabilidade econômica, que também pode ser cha-
mada de viabilidade do empreendimento, representa a ca-
pacidade do grupo produtivo de gerar uma renda suficiente 
para cobrir, no longo prazo, suas despesas correntes e re-
por os equipamentos desgastados pelo uso, assim como, 
financiar novos investimentos necessários à manutenção 
ou expansão de sua participação no mercado.

A sustentabilidade ambiental está definida pela capacida-
de do empreendimento de minimizar impactos ambientais 
decorrentes de sua implantação e operação, atendendo 
todas as exigências da legislação ambiental brasileira.

A sustentabilidade social se refere à capacidade do em-
preendimento em obter legitimidade social, entendendo-
se como a aceitação por parte dos beneficiários e da co-
munidade onde está instalado. Para ter sustentabilidade 
social o empreendimento precisará aumentar a autoesti-
ma e independência dos seus participantes, assim como 
melhorar a qualidade dos seus relacionamentos e garantir 
o aumento do status social dos que nele participam.

Para a construção da real sustentabilidade dos grupos 
produtivos é indispensável que estas três dimensões se-
jam contempladas e estimuladas ao longo das ações de 
planejamento, execução e avaliação do Projeto.

"A gente não vem aqui só para 
trabalhar, mas porque nos sentimos 
bem. Recebemos cursos, ganhamos 
nosso próprio dinheiro e aprendemos a 
administrar e a reinvestir o que entra" 

luzia Nascimento - Grupo Unicost
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3.2.6 emPreendedorismo

O conceito de empreendedorismo, no que tange aos seus 
aspectos ligados à teoria e à prática, vem sendo dissemi-
nado e fomentado por inúmeras instituições da sociedade 
como a possível solução para o crescimento da economia 
e para a geração de emprego e renda nos dias de hoje. 
Neste contexto, os empreendedores são aqueles que elimi-
nam barreiras comerciais e culturais, encurtam distâncias, 
globalizando e renovando os conceitos econômicos, cons-
truindo novas relações de trabalho e gerando riqueza para a 
sociedade. Diante disso, o empreendedorismo apresenta-se 
como elemento imprescindível para o desenvolvimento eco-
nômico, emergindo como uma alternativa para a construção 
do desenvolvimento sustentável das comunidades e estra-
tégia de superação dos problemas sociais. 

Contudo, empreender um negócio é tarefa complexa, que 
exige não apenas criatividade, como ousadia e perseve-
rança. Essa tarefa torna-se ainda mais desafiadora quando 
se pensa em um empreendimento solidário, resultado de 
sonhos e aspirações de diferentes mulheres em um con-
texto de pobreza e falta de oportunidades. É fundamental 
que estas iniciativas tenham um suporte técnico e finan-
ceiro num primeiro momento, oportunizando as condições 
mínimas de capacitação e orientação técnica para sua in-
cubação e desenvolvimento.

A falta de iniciativas das instituições governamentais em 
solucionar os problemas existentes nos diferentes tipos de 
políticas sociais tem provocado um movimento por parte de 

diversos atores, como Organizações Não Governamentais 
e sociedade civil, no sentido de buscar práticas alternati-
vas que respondam às necessidades sociais não atendidas 
nem pelo Estado, nem pelo mercado. Surge daí o processo 
e as práticas de empreendedorismo social, que procuram 
incorporar conceitos e ideias de negócio como veículo de 
inovação a fim de superar os desafios sociais, econômicos 
e ambientais que se apresentam na sociedade contempo-
rânea. O empreendedorismo de caráter social tem como 
finalidade a promoção e desenvolvimento socioeconômico 
de uma região. Trata-se então da inclusão de pessoas sem 
renda e/ou que estejam fora do mercado formal de traba-
lho no processo criativo e produtivo.

É neste contexto que o Projeto de Inclusão Comunitária 
busca sua inspiração para fomentar e apoiar o desenvol-
vimento do empreendedorismo, na medida em que dis-
semina e pratica ações inovadoras que buscam reduzir o 
impacto da ausência de oportunidades econômicas nas 
comunidades do município de Itapemirim, assim como es-
timula e articula ações para a melhoria da qualidade de vida 
dos grupos participantes do Projeto.

3.2.7 autogestão

A autogestão é o modelo de organização sugerido na 
normatização das associações e cooperativas, sejam 
elas de produção, ou não, através de seus estatutos. As 
associações e cooperativas assim como outras formas 
de organismos coletivos autogeridos, funcionam com o 
princípio de igualdade de poder entre seus associados, 
sem uma concentração de mando centralizada ou de 
hierarquias, já que nelas não há os papéis de patrão/
empregados ou relações de mando/obediência. Mesmo 
numa organização com funções e cargos diferenciados, 

"Meu maior orgulho 
é o que eu faço, sou designer" 

Rejane Souza - Grupo Moda Bom Será

"Eu pensei assim: vou poder 
fazer meu horário e vou ser 
dona do meu negócio" 

Renata Castro - Grupo Águia de Saneantes

"Eu queria ter um trabalho próprio, para 
mostrar a meu esposo e meus filhos" 

Juliana Bastos - Grupo Águia de Saneantes
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isso não se transforma em distinção de poder, pois to-
dos têm direito a voz e ao voto. 

Existem, entretanto, nas sociedades contemporâneas, 
várias instâncias de poder para além do empreendimento 
solidário que interferem sobre a autonomia do mesmo: 
as leis do País e os regimes de Estado, as inconstâncias 
do mercado, a disponibilidade de matéria prima e a cul-
tura local. Por conta disso, a autonomia decisória que se 
constrói no processo de socialização e apropriação da 
realidade, no diálogo e discussão para posterior decisão 
coletiva através de ferramentas democráticas, está sujeita 
às influências externas que incidem sobre os coletivos e 
seus membros individualmente.

O aprendizado da autogestão deve ser entendido não 
como uma transferência de conhecimentos, mas como 
uma descoberta. A autogestão acontece a partir da cria-
ção coletiva, onde modelos e referências podem ser úteis, 
mas devem ser submetidos à realidade do grupo e à crítica 
de cada um. Assim, não existirão dois grupos produtivos 
com processos iguais e as fórmulas, regras e soluções en-
contradas por cada grupo podem ser adaptadas para cada 
um. Quando se constitui um grupo produtivo, as pessoas 
devem estar cientes que aquela é uma oportunidade de lu-
tarem juntas pela sua autonomia e pela sua emancipação.

As experiências baseadas na autogestão apontam que é 
a autoridade socializada que garante a força do coletivo, 
quando muitas pessoas são capazes de exercer funções 
diferenciadas, através do compartilhamento da qualifica-
ção e dos saberes, pelo rodízio de funções e através de 
propostas de educação continuada. 

Nesse sentido, a autonomia dos grupos produtivos que 
participam do PIC deve ser avaliada no sentido da produ-
ção, dos resultados econômicos satisfatórios decorren-
tes do desenvolvimento do empreendedorismo solidário 
e também em relação ao desenvolvimento dos processos 
de socialização, organização e sustentação do próprio 
grupo. As capacitações técnicas e gerenciais são tão im-
portantes quanto a formação política e o desenvolvimen-
to pessoal e social dos seus integrantes. Uma vez que 
a autogestão promove várias dimensões de participação, 
ela se torna uma etapa de aprendizagem social impres-

cindível para o amadurecimento político dos integrantes 
dos grupos produtivos e uma possibilidade real de trans-
formação de valores e atitudes em relação à vida coletiva 
e à emancipação econômica.

3.2.8 gênero

Desde a década de 1970 se observa o crescente au-
mento da participação feminina no mercado brasileiro de 
trabalho formal. Dados do IBGE apontam que no pe-
ríodo entre 2003 a 2012 esse crescimento ocorreu de 
forma expressiva. Enquanto a população ocupada femi-
nina passou de 43% em 2003 para 45,6% em 2012, a 
população ocupada feminina com carteira de trabalho 
assinada no setor privado aumentou de 34,7% em 2003 
para 44,5% em 20123.

3 Inserção Socioprodutiva de Grupos de Mulheres: Geração de Renda e Oportunidades de Trabalho através das Experiências Vividas com Grupos Produtivos de Mulheres em 
Itapemirim/ES, mimeo, 2013.

"Eu queria fazer algo diferente na vida. 
Até então já era mãe, esposa, e avó...
Depois de participar do projeto eu me 
senti mais importante"

Dalva Ferreira - Grupo Cia. do Salgado

"Até o respeito de marido com 
a gente mudou, entendeu? [...] 
eu vou deixar ele pensando assim: 
- Velho, o dia que eu sair da pesca, vou 
trabalhar com vocês vendendo esse 
produto.[...]a gente, mulher de pescador 
não tinha muito o que fazer dentro de 
casa, né. Hoje eles já olham pra gente 
como empresária, mulher que trabalha" 

Claudineia Valente - Grupo Águia de Saneantes
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Foram muitas as razões que motivaram esse ingresso, 
contudo para muitas mulheres esse acesso ainda é sig-
nificativamente restrito pela estrutura social, econômica e 
cultural do contexto em que vivem.

O Projeto de Inclusão Comunitária teve como público, ao 
longo desses 04 anos, mulheres  – no que se refere ex-
clusivamente à categoria gênero. Essa opção foi escolhida 
em função da posição que a mulher ocupa na sociedade. 
Embora sua participação no mercado de trabalho tenha se 
consolidado nas últimas décadas, elas continuam estando 
menos presentes do que os homens, e representadas nos 
trabalhos mais precários, o que pode ser percebido pela 
sua concentração nos serviços sociais e domésticos. O 
trabalho doméstico, definido como feminino, é fundamental 
para a manutenção da sociedade como um todo, contudo 
é desvalorizado por que dele não decorre diretamente a 
geração de renda.

Ao longo da realização do Projeto nos últimos anos, foi 
possível construir aprendizados sobre o que efetivamente 
motiva as pessoas a participarem de um grupo produtivo. 
Alguns desses aprendizados são:

> Desejo de ter ou ampliar a renda própria;

> Querer trabalhar parte do tempo, 
possibilitando o cumprimento de tarefas 
domésticas e de cuidado da família;

> Buscam construir laços de pertencimento 
e valorizam a convivência com 
as companheiras de trabalho.

Nesse processo, as mulheres vivenciam um significativo 
processo de empoderamento, através do fortalecimento 
da sua identidade e autoimagem.

O PIC proporciona oportunidades de participação das 
mulheres em espaços onde são realizadas discussões 
sobre as políticas públicas voltadas à construção da 
igualdade e fortalecimento da autonomia da mulher. Nes-
ses espaços, as mulheres desenvolvem um novo olhar 
sobre si mesmas e sobre o seu projeto econômico, me-
diante o intercâmbio de experiências vividas por outros 
grupos produtivos de mulheres.

3.2.9 cultura

A definição mais simples desse termo afirma que cultura 
abrange todas as realizações materiais e os aspectos es-
pirituais de um povo. Ou seja, cultura é tudo aquilo produ-
zido pela humanidade, seja no plano concreto ou no plano 
imaterial, desde objetos até ideais e crenças. Cultura é todo 
o complexo de conhecimentos e toda habilidade humana 
utilizada socialmente, assim como todo o comportamento 
aprendido, de modo independente da questão biológica.

É fato que os escopos da grande maioria de projetos so-
ciais sempre afirmam o respeito à cultura e costumes locais, 
entendidos como as formas e jeitos de ser característicos e 
singulares de um estado, município, distrito ou bairro. Entre-
tanto, o conceito de cultura não é estático e continuamente 
se transforma, seja por assimilação, trocas ou identificações 
entre pessoas, povos ou nações. Reconhecer e saber dialo-
gar com esses processos de interações culturais é indispen-
sável para o sucesso das ações de desenvolvimento social.

“Este foi um dia muito importante 
porque foi daí que nasceu o 
grupo [...] Foi aonde eu me levantei 
e falei que eu tinha uma ideia, que 
uma vez eu tentei montar um grupo 
de mulheres, lá o lugar que eu moro lá 
na cidade, pra nós montar uma 
associação de artesanato, mas só 
que nós tinha que botar algum dinheiro, 
pra nós comprar material mais ninguém 
quis fazer isso. Então eu tinha essa ideia 
de montar as mulheres lá, porque 
os maridos não deixavam as mulheres 
irem pra fora. Aí, foi onde elas aprovaram 
a minha ideia. A Carol gostou da ideia, 
a Síntia gostou a Solange também 
gostou e ficaram de pensar”

Shirlei Ozorio - Grupo Unicost
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O processo de mobilização de grupos produtivos parte do 
reconhecimento dos saberes e fazeres de uma dada co-
munidade, do respeito aos vínculos e tradições culturais e 
da capacidade de ler e interpretar o contexto e os elemen-
tos territoriais que o definem. É uma tarefa complexa que 
não se encerra com a identificação dos grupos, mas deve-
rá perpassar o desenvolvimento de todas as ações, uma 
vez que a identidade e os traços culturais de uma dada 
comunidade são o que definem a sua forma de pensar, agir 
e avaliar suas decisões.

O diagnóstico da comunidade, nos seus aspectos culturais, 
sociais e educacionais, é seguramente um dos passos mais 
importantes do início do Projeto de Inclusão Comunitária. Re-
conhecer os traços e movimentos daquela comunidade res-
paldará a sequência das ações e dará ao projeto a legitimi-
dade necessária para propor inovações e alternativas para a 
comunidade com a qual se está trabalhando.
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4
EquipE 
Envolvida
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a
Constituição da EquipE téCniCa quE 

irá oriEntar as açõEs dE um projEto 

Com as CaraCtErístiCas do inClusão 

Comunitária é fator dECisivo para o 

alCanCE dos objEtivos E mEtas prE-

vistas. iniCialmEntE é fundamEntal 

idEntifiCar os atorEs quE irão atuar numa aborda-

gEm multidisCiplinar, ou sEja, busCar a inCorpora-

ção dE profissionais dE difErEntEs árEas quE rEa-

lizarão as açõEs formativas – téCniCas, gErEnCiais 

E rElaCionais, bEm Como sErão rEsponsávEis pElo 

monitoramEnto E avaliação dE Cada uma das Eta-

pas do projEto.

Para sua operação básica, o projeto demanda a existên-
cia dos seguintes profissionais, distribuídos nas Equipes 
Nacional e Local:

EquipE naCional
> Coordenador geral
> Coordenador técnico-pedagógico
> Apoio administrativo-financeiro

EquipE loCal
> Coordenador local
> Assistente de monitoramento e avaliação
> Educadores nas áreas técnica, 
gerencial e relacional
> Consultores para realização 
de assistência técnica 

CoordEnação gEral

apoio 
administrativo-

financeiro

Coordenação 
técnica-

pedagógica

Equipe de 
Coordenação

local

Equipe de 
Educadores e 
Consultores

Figura 1 – Organograma da equipe técnica do projeto
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4.1 moBilização 
e identificação 
dos Profissionais
Para a composição da equipe local, o movimento inicial da 
equipe nacional é tentar contratar profissionais da própria 
região onde o projeto será executado. Essa estratégia surge 
em função de três fatores: 

i. Estes profissionais, via de regra, possuem 
um maior conhecimento sobre a região, seus 
aspectos sociais e culturais, o que possibilita 
uma maior aproximação com a realidade local e 
legitimação perante a comunidade. 

ii. Este movimento também se justifica como 
estratégia de abordagem inicial de valorização 
das pessoas locais e de regiões próximas, uma 
demonstração concreta de que o projeto acredita 
e reconhece efetivamente os saberes locais.

iii. Esta abordagem é mais viável do ponto 
de vista financeiro, uma vez que não seria 
coerente e nem sustentável o deslocamento de 
um profissional “de fora” para exercer funções 
estratégicas para o sucesso do projeto, 
além do fato de que estas funções exigem 
dedicação exclusiva e residência no município 
onde as ações estão sendo implementadas.

No que se refere aos profissionais que atuarão nas ações 
formativas técnicas, normalmente também são mobilizados 
na própria região, muitas vezes indicados por parceiros lo-
cais. O maior desafio reside na mobilização e identificação 
dos profissionais que atuarão nas ações formativas geren-
ciais e relacionais. Considerando o perfil socioeducacional 
dos integrantes dos grupos produtivos e a complexidade 
das competências que precisam ser desenvolvidas para que 
se alcance a autonomia produtiva, comercial e gerencial dos 
empreendimentos solidários, estes profissionais precisam 
ter a capacidade de não apenas “traduzir” conceitos, mas 
fundamentalmente estabelecer conexões entre ferramentas 
apresentadas, a rotina de trabalho desses grupos e o alcan-
ce do tão sonhado sucesso do empreendimento. Em sín-
tese, é preciso dar significado aos conteúdos trabalhados, 

num efetivo processo de construção de competências.

É evidente que a identificação de profissionais “prontos” e 
com essas características não é tarefa das mais fáceis, le-
vando-se em conta as realidades contextuais onde o Projeto 
de Inclusão Comunitária é desenvolvido. Para que se alcan-
ce esse objetivo é necessário:

i. Mobilização e identificação de profissionais 
que apresentem um perfil de entrada básico, 
baseado nos pressupostos relacionados abaixo:

> Considere o participante do projeto 
como sujeito ativo e elemento fundamental 
e indispensável para o sucesso das ações.

> Acredite efetivamente no potencial de 
aprendizagem e crescimento das pessoas 
a partir de ações estruturadas e com 
intenções claras e definidas.

> Acredite na possibilidade efetiva de 
geração de renda e empoderamento 
dos indivíduos a partir da realização de 
empreendimentos solidários.

> Seja capaz de lidar com a multiplicidade 
de aspectos presentes ao longo do 
processo formativo e de desenvolvimento 
dos grupos produtivos. 

> Tenha empatia e seja capaz 
de se comunicar numa linguagem 
adequada e compatível com as 
participantes do projeto.

> Esteja disposto a participar de um 
programa formativo, se qualificando 
permanentemente para lidar com a 
complexidade e multiplicidade de fatores 
que norteiam essa ação.

ii. Realização de um programa de capacitação 
inicial e continuada, baseado nos pressupostos 
do desenvolvimento pessoal e social, bem como 
na metodologia participativa. Este programa será 
mais bem detalhado no item 4.3.
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4.2 Perfil e atriBuições 
dos Profissionais
Conforme explicitado anteriormente, o PIC apresenta uma es-
trutura de equipe técnica dividida em dois grupos: uma equipe 
nacional e outra local. A equipe nacional possui a missão de 
assegurar o alinhamento conceitual e metodológico do projeto, 
estabelecer as relações político-estratégicas com os diferentes 
parceiros, bem como apresentar os relatórios técnicos e finan-
ceiros previstos. A equipe local, por sua vez, se responsabiliza 
pelo monitoramento cotidiano das ações, acompanhamento dos 
grupos produtivos, articulação com o poder local e suporte às 
demandas de logística existentes localmente.

Estas duas equipes devem atuar de forma articulada e sinérgica, 
de maneira que os desafios sejam compartilhados e superados 
coletivamente. 
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EquipE naCional
função  atribuiçõEs      pErfil
Coordenador 
Geral

Coordenador 
Técnico-
Pedagógico

apoio 
administrativo-
Financeiro

> Negociação e captação de recursos junto 
a possíveis parceiros financiadores.
> Acompanhamento das metas previstas 
em contrato com parceiros financiadores.
> Acompanhamento geral das ações, tendo 
como foco a articulação político-estratégica.
> Acompanhamento das ações de comunicação.
> Alinhamento conceitual do projeto e das expectativas 
da equipe técnica e dos grupos produtivos.
> Articulação político-estratégica com parceiros 
financiadores e parceiros locais.
> Acompanhamento geral da execução 
orçamentária do projeto.
> Revisão final da relatoria técnica e financeira e 
encaminhamento desses relatórios para os devidos parceiros.

> Capacitação inicial e continuada da equipe técnica 
e dos educadores/consultores que atuarão no projeto.
> Representação da coordenação geral nas articulações 
políticas locais, quando delegado para esse fim.
> Monitoramento e avaliação das atividades 
desenvolvidas pela equipe técnica local (SIMAES).
> Implantação dos sistemas e controles 
dentro dos grupos.
> Identificação e capacitação pedagógica de profissionais 
que prestarão assessoria técnica aos grupos produtivos.
> Identificação e capacitação pedagógica 
dos profissionais que realizarão os cursos 
e outras ações formativas no âmbito do projeto.
> Apoio a coordenação geral para elaboração 
de relatórios técnicos de atividades.
> Conhecimento e domínio do SIGES para 
acompanhamento dos grupos produtivos.

> Logística e preparação de viagens 
(emissão de passagens, realização de hospedagem, 
emissão de diárias, reservas de táxi etc.)
> Encaminhamento de pagamentos 
para o setor financeiro.
> Encaminhamento de pedidos e prestação 
de contas de adiantamentos.
> Acompanhamento das despesas 
realizadas e recomposição de Fundo Fixo.
> Suporte para elaboração de relatoria financeira 
e para atualização de previsto x realizado 
das despesas do projeto.

> Experiência de pelo menos 05 (cinco) anos na 
coordenação geral de projetos em organizações sociais.
> Conhecimento teórico-prático de iniciativas 
relacionadas a economia e empreendimentos solidários.
> Capacidade de articulação político-estratégica 
envolvendo parcerias com a iniciativa privada 
e esfera pública.
> Experiência em monitoramento e avaliação 
de projetos sociais.

> Formação na área de Humanas ou afins.
> Experiência de pelo menos 03 (três) anos 
em projetos de educação, desenvolvimento 
comunitário ou formação de educadores.
> Capacidade de liderança e motivação de grupos.

> Formação em Administração de Empresas, 
Secretariado ou Contabilidade.
> Boa comunicação oral e escrita.
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EquipE loCal
função  atribuiçõEs      pErfil
Coordenador 
local

> Coordenação das atividades do projeto localmente, 
em alinhamento com a coordenação geral nacional.
> Articulação estratégica com os poderes e instituições locais 
para realização de atividades e ações formativas dos grupos.
> Viabilização de espaço e logística para realização 
das ações formativas e visitas de suporte técnico 
previstas na metodologia do projeto.
> Acompanhamento e suporte para o processo 
de formalização dos grupos.
> Acompanhamento das questões administrativas e 
financeiras locais do projeto, mantendo contato permanente 
com o apoio administrativo da coordenação nacional.
> Acompanhamento e produção de materiais 
previstos nas ações de comunicação do projeto.
> Suporte para elaboração dos relatórios técnicos 
a serem apresentados aos parceiros financiadores.

> Nível superior, preferencialmente nas áreas 
de Administração de Empresas, Comunicação 
ou áreas afins.
> Experiência de trabalho na área administrativa.
> Facilidade de comunicação.
> Resida no local do projeto.
> Dedicação integral.
> Capacidade de adaptação, flexibilidade e articulação.
> Conhecimento de planejamento.

assistente de 
Monitoramento 
e avaliação

> Realização de visitas semanais aos grupos produtivos 
para acompanhamento e aplicação dos instrumentos 
de monitoramento e avaliação.
> Conhecimento e domínio do SIGES.
> Apoio aos grupos no lançamento periódico 
de informações no SIGES visando  sua autonomia 
na realização desta função.
> Alimentação do SIMAES com os dados 
identificados nas visitas de monitoramento e avaliação.
> Elaboração de relatórios mensais de 
acompanhamento dos grupos produtivos.

> Preferencialmente nível superior, nas áreas de 
pedagogia, administração ou correlatas.
> Facilidade de comunicação.
> Resida no local do projeto
> Dedicação integral.
> Capacidade de lidar com as diferenças.
> Desejo de trabalhar com grupos produtivos.

Consultores 
para realização 
de assistência 
técnica 

> Realização de consultoria para assistência técnica 
aos grupos produtivos nas diferentes áreas de atuação 
(alimentação, vestuário, limpeza, artesanato, dentre outros) 
e abrangendo as diferentes etapas de produção 
e comercialização.

> Profissionais com larga experiência 
nas áreas de produção e comercialização.
> Profissionais com experiência em assessoria 
a microempreendimentos e empreendimentos 
de economia solidária.
> Profissionais com experiência em assessoria 
a cooperativas e associações de produção/ 
comercialização.

Educadores 
nas áreas 
técnica, 
gerencial e 
relacional

> Realização de ações formativas (cursos, seminários, 
workshops, etc.) para desenvolvimento das competências 
técnicas, gerenciais e relacionais.

> Profissionais com experiência na realização de cursos 
ou programas de formação nas diferentes áreas de 
atuação dos grupos produtivos.
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4.3 Programa 
de caPacitação inicial 
e continuada
Para a realização plena das ações do Projeto, além da 
mobilização e identificação de profissionais com perfil de 
entrada compatível com o elencado anteriormente, o PIC 
deve oferecer ações de formação para essa equipe, num 
esforço de alinhamento conceitual e reflexão conjunta 
acerca dos pressupostos que embasam as suas iniciati-
vas. É fundamental que o projeto assuma a sua essência 
educacional em todas as suas esferas, o que inclui os 
profissionais mobilizados para atuarem nas ações diretas 
junto aos grupos produtivos.

O programa de capacitação proposto está estruturado em 
dois momentos: i) capacitação inicial, que deve ocor-
rer imediatamente após a contratação do profissional; e ii) 
capacitações continuadas, realizadas ao longo do ano, 
de acordo com o planejamento dos trabalhos do projeto 
e através de encontros presenciais e reuniões à distância, 
utilizando tecnologias como a do Skype, Gtalk ou Whatsa-
pp. Além dessas estratégias, o projeto disponibiliza uma bi-
bliografia básica4 que respalda as suas premissas e ações, 
que também deverá ser lida por todos os integrantes da 
equipe técnica permanente5.

4.3.1 caPacitação inicial
A capacitação inicial dos profissionais que atuarão no PIC 
tem duração prevista de 24 (vinte e quatro) horas e deve 
ser realizada anualmente. Esta capacitação é destinada 
aos profissionais que atuam na equipe técnica local e con-
sultores técnicos/de gestão que atuarão de forma mais 
permanente no projeto.

Esta capacitação pode acontecer tanto em Salvador, na 
sede do Instituto Aliança, ou no local de realização do Pro-
jeto. O fundamental é que seja providenciado um espaço 

adequado para o trabalho, possibilitando a concentração 
e dedicação exclusiva dos participantes, além de equipa-
mentos como projetor multimídia e notebook.

No caso dos educadores que atuarão nas ações formati-
vas específicas dos grupos produtivos, esta capacitação 
inicial deve ter carga horária mínima de 08 (oito) horas e re-
comenda-se a presença de pelo menos 03 (três) educado-
res para que a capacitação seja mais efetiva. Caso não seja 
possível, a capacitação deve ser realizada individualmente, 
contudo é importante reforçar que ela é indispensável para 
a participação de qualquer profissional nas ações do proje-
to, assegurando assim o alinhamento técnico e metodoló-
gico das iniciativas propostas.

A capacitação inicial dos profissionais da equipe técnica de-
verá ser realizada pelo Coordenador Técnico-pedagógico do 
Projeto, de forma a assegurar o pleno alinhamento da me-
todologia e o planejamento/acompanhamento das atividades 
previstas para o ano de execução do projeto.

Os objetivos propostos para essa capacitação inicial são:

a) Apresentar o histórico do projeto, bem 
como objetivos e metas para o ano que se inicia;

b) Apresentar o itinerário formativo do projeto, 
esclarecendo dúvidas acerca das premissas e 
pressupostos teóricos que o fundamentam;

c) Capacitar os profissionais para utilização do SIGES - 
Sistema de Gestão de Empreendimentos Solidários - e 
do SIMAES - Sistema de Monitoramento e Avaliação dos 
Empreendimentos Solidários6;

d) Realizar um alinhamento conceitual, técnico e metodológico 
com todos os profissionais que atuarão no projeto;

e) Elaborar e/ou revisar o plano de curso ou plano de 
trabalho para cada um dos profissionais participantes.

Para realização da capacitação inicial será necessária a 
disponibilização de um projetor multimídia e notebook com 
acesso a internet, além de um kit com materiais de consu-
mo diversos que serão necessários para o desenvolvimento 
das atividades previstas.

4 Esta bibliografia básica encontra-se disponível no SIMAES (www.simaes.pic.org.br) 
5 No caso dos consultores e educadores que terão uma participação mais pontual ou específica no projeto, serão sugeridos textos mais enxutos e direcionados que respaldarão 
as ações de capacitação previstas.
6 Este objetivo é destinado à capacitação inicial para profissionais da equipe técnica e consultores, não sendo previsto para a capacitação dos educadores do projeto.
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4.3.2. caPacitação 
continuada
A proposta de capacitação continuada do PIC consiste na 
realização de uma sequência de encontros presenciais e à 
distância com a equipe local cujos objetivos são:

a) Assegurar o permanente alinhamento técnico 
e metodológico dos profissionais envolvidos.

b) Realizar um exercício contínuo de reflexão sobre 
as experiências vivenciadas pelos grupos produtivos.

c) Avaliar as atividades formativas realizadas 
e identificar demandas de formação e aperfeiçoamento 
para os grupos produtivos.

d) Acompanhar a utilização e alimentação do SIMAES – 
Sistema de Monitoramento e Avaliação de 
Empreendimentos Solidários.

e) Acompanhar a utilização do SIGES – Sistema 
de Gestão de Empreendimentos Solidários.

Recomenda-se a realização de 04 (quatro) encontros de 
capacitação continuada presenciais ao longo do período 
de 01 (um) ano, com carga horária de 08 (oito) horas cada, 
totalizando 32 horas de encontros presenciais com a equi-
pe local de execução do projeto. Esses encontros deverão 
ter uma periodicidade bimestral e serem realizados no local 
de execução do projeto.

Além desses encontros, é proposta a realização de reu-
niões de monitoramento via Skype (ou outra tecnologia de 
comunicação à distância), semanalmente. Estas reuniões 
tem um caráter mais objetivo e visam realizar o monito-
ramento permanente dos sistemas utilizados e a reflexão 
sobre as ações desenvolvidas no âmbito do Projeto, bem 
como encaminhamento imediato para problemas ou desa-
fios identificados nos grupos.
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5
Etapas do dEsEnvolvimEnto 
da mEtodologia
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para alCanCE dos objEtivos dEfinidos pElo projEto 
são prEvistas a rEalização das sEguintEs Etapas:

o
tEmpo máximo para dEsEnvolvimEnto 

do CiClo ComplEto da mEtodologia é 

da ordEm dE 3 (três) anos. após EssE 

pEríodo, todos os grupos dEvErão Es-

tar atuando dE forma autônoma, E 

sEndo avaliados Como indEpEndEntEs.

É importante esclarecer que algumas dessas etapas, apesar 
de apresentadas sequencialmente para melhor esclarecimen-
to e compreensão, podem ocorrer de forma simultânea ou 
necessitar de um maior aprofundamento das suas ações, de-
mandando um regresso ou reforço das suas atividades priori-
tárias. Essa decisão deverá ser tomada pela equipe técnica a 
partir de um permanente exercício reflexivo e da devida utiliza-
ção dos instrumentos propostos ao longo deste Guia.

Figura 2 – Etapas do processo metodológico

6. Estruturação dos 
grupos produtivos

7. ações de 
Capacitação dos 

grupos produtivos

5. diagnóstico local

8. produção e 
Comercialização 

dos grupos

1. Identificação 
do município

2. Contato com a 
prefeitura local

3. mobilização 
dos grupos indicados 

pela prefeitura

4. aceitação dos 
grupos/pessoas em 
participar do projeto

9. gestão 
associativa
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5.1 identificação do municíPio

A primeira e fundamental etapa para o sucesso da imple-
mentação da metodologia do PIC consiste na identificação 
precisa do município com perfil adequado para a realização 
das ações do Projeto. Esta identificação pode acontecer de 
diferentes maneiras (indicação de parceiros, realização de 
pesquisa diagnóstica, conhecimento da região a partir de 
outros projetos realizados etc.), contudo a decisão final a 
cerca do local deve ser pautada prioritariamente nos crité-
rios de elegibilidade definidos pelo PIC e não por quaisquer 
outras razões de cunho econômico, político ou estratégico.

Um município, para que possa receber as ações do Projeto 
deverá apresentar as seguintes características:

> Ser um município de baixo 
dinamismo econômico.

> Identificação de saberes 
e fazeres locais que oportunizem 
a criação de grupos produtivos.

> Poucas oportunidades de trabalho formal.

É indispensável que todos os critérios elencados acima 
sejam atendidos pelo município como garantia da correta 
identificação do espaço para realização do PIC.

Além desses critérios claramente observáveis, a Pre-
feitura local deve demonstrar um genuíno interesse em 
apoiar as ações do Projeto. A prática demonstrou que 
não basta o município ter o perfil compatível, mas o 
poder local precisa acreditar e apoiar efetivamente as 
ações propostas pelo Projeto.

síntEsE da Etapa

Objetivo: Identificar o município onde 
o projeto será implantado com base 
em critérios de elegibilidade já validados.

Instrumentos: 
Cadastro do Município
SIMAES 1 Identificação do Município
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5.2 contato com a Prefeitura local

No processo inicial de mobilização do município, é funda-
mental a efetiva parceria com a Prefeitura Municipal e com 
a(s) Secretaria(s) indicada(s) para suporte às ações iniciais do 
Projeto. Estas Secretarias podem ser de Educação, Trabalho 
e Renda, Ação Social, dentre outras. Esta parceria pode ser 
traduzida através de ações como: apresentação do projeto 
a instituições, associações locais e outros órgãos de classe, 
identificação de espaços para implantação do escritório local 
do projeto e identificação de profissionais e instituições que 
possam realizar ações do programa formativo.

Neste primeiro momento, a Prefeitura deverá também indi-
car grupos produtivos existentes, lideranças comunitárias, 
agentes de mobilização local e outros atores que considere 
relevantes para realização de ações de mobilização e parce-
ria. O início de atividades com o respaldo e apoio do poder 

público local é determinante para a efetivação do sucesso 
das ações a serem realizadas posteriormente.

Para formalização desta parceria, recomenda-se a celebração 
imediata de um Acordo de Cooperação Técnica, instrumento 
onde serão explicitados os compromissos de cada uma das 
partes para o sucesso das ações locais do PIC. Também se 
recomenda que este instrumento tenha uma maior amplitude 
de prazo, de forma a assegurar a continuidade do apoio aos 
grupos produtivos, após a conclusão das atividades do projeto.

É de fundamental importância a compreensão por parte do 
poder público local que o Projeto é baseado em princípios 
de construção da autonomia e apoio a empreendimentos 
de economia solidária, para que o seu apoio se traduza em 
ações efetivas para sucesso dos grupos.

síntEsE da Etapa

Objetivo: Estabelecer parceria com a 
Prefeitura Municipal local, de forma a viabilizar 
a execução plena das ações do projeto.

Instrumentos: 
Cadastro da Prefeitura 
SIMAES 2 Contato com a Prefeitura Local

Acordo de Cooperação Técnica 
SIMAES 2 Contato com a Prefeitura Local

Reuniões com a Prefeitura Municipal
SIMAES 2 Contato com a Prefeitura Local
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5.3 moBilização dos gruPos indicados Pela Prefeitura

A terceira etapa prevista pela metodologia do Projeto de 
Inclusão Comunitária inicia as ações de mobilização local 
dos grupos produtivos existentes – formalizados ou não, 
bem como de pessoas da comunidade como um todo, 
que estejam contempladas pelo perfil de entrada definido 
pelo Projeto, a saber:

> Maiores de 18 anos.

> Disponibilidade mínima de tempo para participação no 
Projeto, inicialmente de 08 (oito) horas semanais.

> Não ser contratada em regime CLT.

> Ter efetivo desejo de atuar em empreendimentos 
coletivos de geração de renda.

Caso já exista um grupo produtivo previamente formado 
e que deseje se inserir no projeto, é fundamental que sejam 
observados os critérios de elegibilidade elencados abaixo:

> Ser um grupo produtivo comunitário.

> Ter no mínimo 6 (seis) integrantes.

> Estar localizado em uma comunidade de baixa renda.

> Integrantes com renda familiar 
de até R$ 1.000,00 (um mil reais).

A mobilização desses grupos e pessoas poderá ser feita 
através de ações como reuniões, palestras, oficinas, visitas 
a associações, grupos produtivos, entrevistas individuais, 
dentre outras. É fundamental que esses critérios – tanto 
individuais quanto para os grupos – sejam amplamente di-
vulgados, de forma a evitar dúvidas sobre os objetivos do 
projeto e questionamentos sobre eventuais recusas de par-
ticipação. Todas as ações de mobilização de grupos pro-
dutivos deverão ser registradas no Relatório de Atividade 
específico para esta ação.

No caso de grupos produtivos já constituídos, neste mo-
mento será devidamente preenchido o Formulário de Ca-
dastro do Grupo Produtivo e assinado por todos os inte-
grantes do mesmo.

síntEsE da Etapa

Objetivo: Identificar e mobilizar possíveis 
grupos produtivos existentes no município 
onde o projeto será implantado.

Instrumentos: 
Atividades de mobilização
SIMAES 3 Mobilização

Cadastro dos Grupos Produtivos
SIMAES 4 Aceitação
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5.4 aceitação dos gruPos/Pessoas 
em ParticiPar do Projeto

Nesta etapa, as pessoas mobilizadas (individualmente ou já 
pertencentes a um grupo produtivo existente) deverão aceitar 
formalmente a participação nas ações do projeto. Esta etapa é 
realizada através do preenchimento dos seguintes instrumentos:

> Formulário de Cadastro Inicial do Participante, tanto 
para as pessoas mobilizadas individualmente como 
para as que já participam de algum grupo produtivo.

> Termo de Aceitação do Participante.

> Cadastro dos Grupos Produtivos.

> Termo de Adesão do Grupo Produtivo, 
para os grupos produtivos já existentes.

Apesar de inicialmente parecer que esta etapa tem um 
cunho exclusivamente burocrático, o aceite através do 
preenchimento e assinatura destes Instrumentos é um 
elemento fundamental na metodologia do projeto, pois é 
identificado como uma espécie de rito de iniciação e de 
inclusão em um grupo de trabalho. Esse caráter de impor-
tância deve ser reforçado pelos integrantes da equipe local 
no momento do preenchimento, ainda que a opção por de-
sistir da participação esteja aberta durante todo o projeto.

síntEsE da Etapa

Objetivo: Formalizar o aceite quanto 
a participação de pessoas e grupos 
produtivos no Projeto.

Instrumentos: 
Cadastro Inicial do Participante
SIMAES 4 Aceitação

Termo de Aceitação do Participante
SIMAES 4 Aceitação

Cadastro dos Grupos Produtivos
SIMAES 4 Aceitação

Termo de Adesão do Grupo Produtivo 
SIMAES 4 Aceitação
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5.5 diagnóstico local

Esta etapa é de significativa importância para o sucesso das 
ações do Projeto, visto que são levantadas informações de 
ordem social, econômica e motivacional referentes ao contex-
to local que podem influenciar a curto, médio e longo prazo na 
formação, desenvolvimento e viabilidade dos grupos produti-
vos. A etapa de diagnóstico envolve duas sub-etapas:

1) Diagnóstico de Mercado – A equipe técnica do 
Projeto buscará informações socioeconômicas da 
região onde o Projeto será executado. Devem ser 
buscados dados estatísticos e pesquisas referenciais 
do ponto de vista socioeconômico que respaldem 
as ações de mobilização dos grupos produtivos e 
definição de estratégias para identificação das áreas 
de atuação, comercialização de produtos, redes de 
comércio solidário, articulações locais para assistência 
técnica e ações de capacitação dos grupos 
produtivos, dentre outros.

síntEsE da Etapa

Objetivo: Realizar um levantamento de 
informações socioeconômicas fundamentais – 
através de dados primários e secundários - 
para a realização das ações do Projeto.

Instrumentos: 
Diagnóstico Socioeconômico do Município 
SIMAES 5 Diagnóstico Local

Formulário de Entrevista de Empresários 
SIMAES 5 Diagnóstico Local

Formulário de Entrevista de Lideranças Locais
SIMAES 5 Diagnóstico Local

Formulário de Entrevista com o Poder Público
SIMAES 5 Diagnóstico Local

Relatório da Etapa
SIMAES 5 Diagnóstico Local

Estes dados podem ser obtidos através de fontes secundárias 
como IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pre-
feitura Municipal (através de suas diferentes Secretarias), Go-
verno do Estado através dos seus diferentes órgãos de pes-
quisa e bancos de dados, como, por exemplo, o Atlas Digital 
da Economia Solidária. Muitas dessas fontes podem também 
ser obtidas através do processo de mobilização da Prefeitura 
local que indicará essas fontes secundárias e poderá apoiar o 
processo de coleta de dados nas fontes primárias.

2) Identificação dos desejos, sonhos e motivações 
do público a ser mobilizado – Um dos pilares do 
Projeto de Inclusão Comunitária é a metodologia 
participativa, que assegura que cada um dos 
participantes das ações de inclusão tenha voz ativa 
e consiga efetivamente contribuir para a definição de 
caminhos e estratégias para o alcance dos objetivos 
construídos coletivamente. Diante dessa premissa, é 
indispensável que os desejos, sonhos e motivações 
das pessoas que abraçam a ideia do projeto sejam 
não apenas identificados, mas fundamentalmente 
respeitados e atuem como elemento propulsor das 
ações a serem desenvolvidas. Para isso, o Projeto 
deve realizar uma pesquisa diagnóstica voltada 
para a identificação dos desejos, motivações 
e saberes prévios das mulheres.

Para o caso específico de coleta de dados através de 
fontes primárias (entrevistas), o projeto prevê a aplicação de 
instrumentos voltados para 3 (três) públicos distintos:

> Empresários

> Lideranças locais 

> Poder público 

É a partir do resultado dessas duas sub-etapas que o Pro-
jeto terá condições de definir com maior segurança quais os 
“produtos” que terão maior viabilidade de sucesso na região. 
Essa informação é de significativa importância para a definição 
das estratégias de produção e comercialização por parte dos 
grupos produtivos.
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Nesse momento do Projeto, os grupos produtivos começam 
a ser formados ou fortalecidos – no caso daqueles que já exis-
tiam previamente. Nessa etapa deverá ser aplicado o Diag-
nóstico dos indicadores do nível dos grupos para que seja fei-
ta a avaliação do estágio de desenvolvimento, classificando-o 
em: iniciante, intermediário, avançado e independente.

5.6 estruturação 
dos gruPos Produtivos

síntEsE da Etapa

Objetivo: Aplicar o Diagnóstico dos 
indicadores do nível dos grupos para 
definir o nível em que o grupo se encontra 
e elaborar o Plano de negócios do grupo 
produtivo para poder definir melhor as 
estratégias a ser adotadas.

Instrumentos: 
Diagnóstico dos indicadores do nível dos 
grupos
SIMAES 6 Estruturação

Plano de Negócios
SIMAES 6 Estruturação

> Rotatividade com entradas 
e saídas de pessoas constantemente.

> Apresentam muita dificuldade 
no processo de aprendizagem do grupo.

> Inexistência de clima afetivo entre as participantes.

> Não há planejamento nem estratégias de ação.

> Não há compartilhamento na tomada de decisões.

> Cada membro trabalha menos 
de 06 (seis) horas por semana.

> Não existe uma divisão clara de funções 
e organização do trabalho.

> O grupo não possui metas definidas para serem 
alcançadas nem um prazo de entrega preestabelecido.

> As participantes não tem local próprio de produção.

> Não existe nenhum catálogo 
ou portfólio de produtos/serviços.

> Não existe nenhum uniforme padrão para o grupo.

> Não existe Plano de Negócios.

> Não existem regras de funcionamento 
nem regimento interno.

> Não existe controle financeiro.

> Menos de 1 ano de existência.

> Faturamento de R$ 0 a R$ 499 mensais.

> O empreendimento não é legalizado.

CaraCtErístiCas obsErvávEis

nívEl iniCiantE
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> Núcleo permanente de participantes, mas ainda 
ocorrem entradas e saídas de pessoas, com frequência.

> Existe algum nível de dificuldade 
no processo de aprendizagem em grupo.

> Clima afetivo circula entre algumas participantes.

> As participantes identificam a necessidade 
de planejar suas ações.

> Há pouco compartilhamento na tomada de decisões.

> Cada membro trabalha menos 
de 12 (doze) horas por semana, em média.

> Existe uma divisão de funções e organização do trabalho 
mas existem algumas áreas (compras, produção, vendas, 
financeiro) deficitárias, sem responsáveis.

> O grupo possui metas e prazos, 
porém eles são alcançados ocasionalmente.

> O grupo tem espaço provisório, 
ou emprestado, para produzir.

> Existe uma lista de produtos/serviços 
porém não está formatado como catálogo ou portfólio.

> Existe um uniforme, porém não é reconhecida sua 
importância e somente é usado por algumas das integrantes.

> Existe um Plano de Negócios incompleto ou em construção, 
e o grupo não o entende nem o utiliza.

> Existem regras de funcionamento insuficientes ou em 
construção, o grupo não entende as mesmas nem as utiliza.

> Não existe controle financeiro, porém 
se reconhece a importância do mesmo.

> Grupo com 1 (um) ano ou mais de existência.

> Faturamento mensal de R$ 500 a R$ 1.499.

> O empreendimento está em fase de formalização 
aguardando a obtenção do CNPJ.

CaraCtErístiCas obsErvávEis

nívEl intErmEdiário

> Núcleo permanente constituído por maioria das integrantes. 
Ocorrem poucas saídas e entradas ocasionalmente.

> O grupo demonstra facilidade no processo de aprendizagem.

> Clima alegre e afetivo circula entre a maioria das integrantes.

> Há planejamentos em curto prazo para atender 
as demandas emergentes.

> Há um bom nível de compartilhamento nas tomadas 
de decisões.

> Trabalham, no mínimo, 04 períodos por semana, 
totalizando uma jornada de trabalho semanal mínima 
de 16 (dezesseis) horas para cada membro.

> Existe uma divisão de funções e organização do trabalho, 
mas existem algumas áreas (compras, produção, vendas, 
financeiro) deficitárias, com responsáveis, porém com pouca 
habilidade para o desenvolvimento das funções.

> O grupo possui metas e prazos que são 
alcançados com frequência.

> O grupo tem espaço de produção alugado, mas ainda 
não são completamente responsáveis por sua manutenção.

> Existe um catálogo ou portfólio de produtos/serviços 
desatualizado.

> Existe um uniforme e é usado pela maioria das integrantes.

> Existe um Plano de Negócios incompleto ou em 
construção, o grupo entende a importância do mesmo, 
porém, não o utiliza.

> Existem regras de funcionamento insuficientes ou em 
construção, o grupo  entende as mesmas mas não as utiliza.

> O controle financeiro do grupo é incompleto: existem 
registros, mas não permitem formação de preços adequada e 
não existe previsão adequada de para fundos e investimentos.

> 2 (dois) anos ou mais de existência.

> Faturamento mensal de R$ 1.500 a 2.999.

> O empreendimento possui CNPJ, porém não possui 
os outros alvarás específicos de sua área de produção 
(Vigilância Sanitária, Licença Ambiental, etc.)

CaraCtErístiCas obsErvávEis

nívEl avançado
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É nesta etapa também que será elaborado o Plano de Negócios do grupo produtivo. Para a correta elaboração 
do Plano de Negócios será prevista uma oficina para auxiliar as participantes na elaboração do mesmo.

> Há um núcleo permanente, implicado com a tarefa 
produtiva, com entrada de novas integrantes aumentando a 
heterogeneidade do grupo.

> O papel de liderança circula entre as integrantes.

> Alto nível de aprendizagem no grupo.

> Clima alegre e afetivo circula no grupo.

> Há planejamento para ações em longo prazo 
estabelecendo estratégias para a superação dos desafios.

> A tomada de decisões é compartilhada entre 
todas as integrantes.

> Trabalham, no mínimo, 06 períodos por semana, 
totalizando uma jornada de trabalho semanal mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas para cada membro.

> Existe uma divisão clara de funções e organização 
do trabalho e as principais áreas do empreendimento 
(compras, produção, vendas, financeiro) possuem 
responsáveis com habilidades adequadas à função.

> O grupo alcança as metas estipuladas e consegue entregar 
os pedidos na data estabelecida, ou antes da mesma.

> O grupo tem espaço de produção próprio ou 
alugado e assume completamente sua manutenção.

> Existe um catálogo ou portfólio de produtos/serviços 
em meio físico e/ou digital atualizado periodicamente.

> Todas as integrantes usam o uniforme definido pelo 
grupo sempre que executam as suas atividades.

> Existe um Plano de Negócios completo e é utilizado para 
implantar o negócio sendo revisado e avaliado anualmente.

> Existem regras de funcionamento e/ou regimento interno, 
são aplicadas e atendem as necessidades do grupo.

> Existem controles financeiros para a formação 
de preços, tomada de decisão sobre controle 
de gastos e previsão de fundos e investimentos.

> Mais de 3 (três) anos de existência.

> Faturamento mensal de mais de R$ 3.000.

> O empreendimento possui CNPJ, possui licença 
ambiental, alvarás de funcionamento,  adequação 
conforme ANVISA, Ministério da Saúde, ou seja, 
possui todas as obrigatoriedades previstas em lei.

CaraCtErístiCas obsErvávEis

nívEl indEpEndEntE
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5.7 ações de caPacitação dos gruPos Produtivos

Para que o grupo possa avançar é necessário inicialmente 
focar no desenvolvimento de competências relacionadas ao 
aperfeiçoamento técnico dos produtos e à capacidade de 
relacionamento das participantes, e gerencial do negócio. 
Dessa maneira, o Projeto propõe a realização de ações for-
mativas através de cursos, oficinas, palestras, seminários ou 
mesmo orientações individuais, caso seja necessário. Essas 
ações buscam o desenvolvimento de competências volta-
das para três dimensões, interligadas entre si, a saber:  
  

1. Competências pessoais e sociais – estão 
relacionadas à capacidade das participantes de atuação 
coletiva e solidária, mobilizando conhecimentos, 
habilidades e atitudes que permitam a sua atuação 
efetiva e contributiva no grupo ao qual pertence.

2. Competências produtivas – estão relacionadas 
com o aprimoramento do produto a ser desenvolvido.

3. Competências gerenciais – estão relacionadas à 
gestão dos recursos, insumos, controle de estoque, 
controle de informações, rotinas das associadas, 
utilização do SIGES.

A experiência do Projeto de Inclusão Comunitária ao longo dos 
últimos quatro anos demonstrou que o itinerário formativo deve 
ser sempre iniciado por ações voltadas para o desenvolvimen-
to das competências produtivas. É o “fazer” propriamente dito 
que estabelece os vínculos de pertencimento e evidencia as 
necessidades específicas de formação no âmbito das com-
petências pessoais e sociais. As competências gerenciais, por 
sua vez, deverão ser introduzidas a partir de demandas concre-
tas da produção, trazendo sentido e efetiva aplicação para os 
conhecimentos construídos.

A participação nessas ações formativas não é restrita aos parti-
cipantes que efetivamente integram os grupos produtivos. Estas 
ações podem ser abertas a outras mulheres da comunidade que 
se interessem por uma formação específica. Essas participantes 
são consideradas como beneficiárias das ações de formação, 
apesar de não integrarem efetivamente os grupos. Além disso, o 
Projeto realiza parcerias locais para implementar essas ações de 
formação e, muitas vezes, os parceiros oportunizam vagas aber-
tas para a comunidade em geral.

Muitas vezes essas mulheres que participam de ações for-
mativas de forma “despretensiosa”, após a participação na 
atividade, despertam o desejo de atuar nos grupos e passam 
a construir um planejamento de vida incluindo a atuação em 
um microempreendimento solidário.

O detalhamento das ações formativas e das competên-
cias propostas pelo projeto será apresentado no capítulo 
6 deste Guia.

síntEsE da Etapa

Objetivo: Realizar um programa de formação 
dos grupos, objetivando o desenvolvimento 
de competências pessoais e sociais, 
produtivas e gerenciais.

Instrumentos: 
Relatório de Curso
SIMAES 7 Ações de Capacitação

Controle dos Cursos Realizados
SIMAES 7 Ações de Capacitação

Lista de frequência
SIMAES 7 Ações de Capacitação
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5.8 Produção e comercialização dos gruPos

Esta etapa consiste no momento em que o grupo efetivamente 
inicia a produção e comercialização dos seus produtos. Pode 
ser configurada como um momento de consolidação do negó-
cio e aqui também ocorre a formalização do grupo.

O processo de formalização dos grupos produtivos pode ocor-
rer através da constituição de uma associação, estratégia que 
foi adotada inicialmente junto aos grupos produtivos de Itape-
mirim. Contudo, a constituição de uma associação, se por um 
lado contribui para solidez e maior vinculação das integrantes 
do grupo, por outro não viabiliza a comercialização dos produ-
tos de maneira formal. Para solucionar esta questão, a alternati-
va encontrada pela equipe de execução do Projeto de Inclusão 
Comunitária foi a constituição de MEI – Microempreendedor 
Individual em nome de uma integrante do grupo produtivo.

O processo de formalização dos grupos, diante da com-
plexidade da legislação brasileira, ainda é um desafio a ser 

síntEsE da Etapa

Objetivo: Promover a produção e 
comercialização dos produtos dos grupos 
produtivos, elaborando e implantando o 
Plano de Vendas, assim como a utilização do 
SIGES para executar os processos de gestão 
e aprimorar cada vez mais a qualidade dos 
produtos e sua gestão.

Instrumentos: 
Plano de Vendas
SIMAES 8 Produção e Comercialização

Sistema de Gestão de Empreendimentos 
Solidários (SIGES) 
SIMAES 8 Produção e Comercialização

Checklist, feiras e eventos
Disponível para download no SIGES

superado. É fundamental que nesta etapa de produção e 
comercialização dos grupos, a equipe responsável pela 
execução do projeto esteja atenta para as alternativas exis-
tentes dentro da legislação. Recomenda-se que o projeto 
busque uma assessoria jurídica e contábil nessa etapa de 
sua execução, considerando o contexto local e a legislação 
específica do estado onde estiver sendo implantado.

Nesta etapa também será elaborado o Plano de Vendas de 
cada grupo, onde serão definidos os produtos, o público
-alvo, metas quantitativas de vendas, formas de divulgação 
entre outros aspectos da venda dos produtos. A oficina 
para elaboração do mesmo deverá ser desenvolvida por 
um educador/consultor contratado especificamente para 
este fim. A equipe técnica local deverá apoiar esse proces-
so, uma vez que será responsável pelo acompanhamento 
da sua implementação. O Plano de Vendas deverá inicial-
mente ser feito com metas para 01 (um) ano de trabalho. 
Com o passar do tempo e a maior solidez do empreendi-
mento, esta periodicidade poderá ser ampliada.

É fundamental contar com o apoio do poder público local neste 
momento de início da comercialização e produção, visto que, 
via de regra, o primeiro contrato ou venda do grupo é feito com 
a Prefeitura ou empresa que apoia financeiramente a realização 
do Projeto. Em geral algum órgão da Prefeitura ou a empre-
sa patrocinadora contrata os serviços para produção de um 
determinado produto. Essa primeira “encomenda” se traduz 
em uma grande oportunidade de exercício prático das com-
petências produtivas, gerenciais, pessoais e sociais que estão 
em processo de desenvolvimento. Além disso, é importante ter 
clareza que qualquer produção do grupo só faz sentido se for 
destinada a comercialização. É a venda final que dá sentido ao 
trabalho que está sendo feito. Também é importante que essa 
primeira “venda” seja feita para um parceiro que compreenda 
o processo educativo que está por trás desse serviço, ou seja, 
seja capaz de valorizar o trabalho que está sendo feito e com-
preender caso eventuais falhas venham a ocorrer.

Nessa etapa os desafios do trabalho coletivo começam a 
surgir de forma mais evidente e as ações de desenvolvimen-
to e fortalecimento das competências relacionais tornam-se 
ainda mais importantes. Aqui também ocorre a definição dos 
papéis e funções de cada uma das participantes dentro do 
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grupo. Esta definição deve ser resultado de uma decisão 
coletiva, reconhecendo as forças e competências de cada 
uma das participantes. O grupo também deverá ser estimu-
lado a pensar sobre a importância das funções gerenciais e 
não apenas das produtivas, apesar de haver um movimen-
to de valorização da segunda sobre a primeira. Nesta fase 
será apresentado formalmente o Sistema de Gestão de Em-
preendimentos Solidários (SIGES) para que seu uso se torne 
indispensável no exercício das atividades do dia a dia do 
grupo. A implantação do SIGES ocorre da seguinte maneira:

1. Oficina de apresentação do SIGES (4 horas). Esta 
apresentação é destinada a todas as integrantes do PIC e 
é caracterizada por ser o primeiro contato com o sistema. 
Este momento, apesar de ter importantes objetivos, deve ter 
um caráter lúdico, de forma a quebrar possíveis barreiras em 
relação ao uso do sistema. Também é fundamental que sejam 
esclarecidas todas as dúvidas em relação ao foco do SIGES, 
pessoas que terão acesso, uso das informações, de forma 
que não existam receios ou se criem expectativas erradas 
em relação à sua proposta. Durante esta apresentação serão 
identificadas duas integrantes de cada grupo para passar pela 
capacitação específica do sistema. 

2. Oficina de capacitação do SIGES (16 horas). Nesta 
oficina somente participarão as duas integrantes de cada 
grupo produtivo que foram definidas na oficina de apre-
sentação. Esta escolha deverá ser baseada no conheci-
mento prévio de computação, habilidade para trabalhar 
com a informática, interesse na área e disponibilidade 
dentro das suas funções no grupo.

3. Capacitação continuada do SIGES (2 horas/sema-
nais). A capacitação continuada será realizada semanalmen-
te com cada grupo produtivo, pela assistente de monitora-
mento local através dos acompanhamentos semanais aos 
grupos, detalhados no item 6 deste Guia. Nestes encontros 
serão trabalhados os aspectos do SIGES nos quais o grupo 
apresenta dificuldades e serão revisadas as entradas de in-
formações realizadas durante a semana. Inicialmente, nestes 
encontros, o assistente de monitoramento deverá ter uma 
atuação mais direta, orientando especificamente cada lança-
mento e realizando um trabalho de capacitação mais deta-
lhado. Com o passar das semanas, o assistente deverá estar 
atento para o processo de aprendizado e progressivamente 
alterar a estratégia de acompanhamento para interferências 
mais pontuais, de forma que a integrante do grupo adquira 

confiança e autonomia no uso do SIGES.

4. Utilização autônoma do SIGES. O objetivo do PIC é a 
chegada neste estágio onde os grupos utilizam o SIGES como 
ferramenta indispensável para a gestão de suas atividades diá-
rias, sem a necessidade de um acompanhamento mais próxi-
mo por parte da coordenação do Projeto.

Nesta etapa da metodologia são percebidos alguns desa-
fios como o de despertar nas mulheres o senso de respon-
sabilização pelas questões gerenciais do negócio, além da 
dificuldade de identificação de efetivas lideranças. Para tra-
balhar estes aspectos deverão ser realizadas reuniões com 
a equipe local do PIC com o objetivo de tratar as questões 
específicas que o grupo demonstra necessidade. Com a ro-
tina de acompanhamento das atividades pela equipe local, 
estas necessidades serão identificadas a partir da rotina de 
visitas aos grupos. Por este motivo, a equipe local do Projeto 
precisa estar atenta para identificar os possíveis problemas 
dos grupos e atuar rapidamente na resolução dos mesmos.

É nesta etapa também que as diferentes estratégias de fomen-
to a comercialização devem ser estimuladas. O grupo necessi-
ta definir quais as estratégias que utilizará, partindo sempre da 
análise do perfil das integrantes e das oportunidades existentes 
para o negócio. Ao longo da execução do PIC, diferentes alter-
nativas de comercialização foram adotadas:

> Elaboração de catálogo de produtos (impresso e on-line).
> Página em Facebook e outras redes sociais.
> Participação em Redes de microempreendimentos 
e de economia solidária.
> Participação em feiras e eventos.
> Identificação de integrantes do próprio grupo 
para realização de vendas.
> Contratação de vendedores externos e representantes.
> Participação em Editais e Licitações Públicas.

São múltiplas as possibilidades e estratégias de comercializa-
ção para os grupos, contudo a experiência evidenciou que é 
fundamental – em qualquer processo de venda – destacar o 
caráter social do empreendimento como elemento de diferen-
ciação e singularidade. Além do fator qualidade nos produtos e 
serviços oferecidos – objetivo prioritário de todos os grupos - é 
necessário que se reforce o contexto em que o microempreen-
dimento foi gerado, ressaltando a sua importância social e de 
incentivo a sustentabilidade local.
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5.9 gestão associativa

Esta etapa consiste na consolidação do grande objetivo do 
projeto, quando os grupos produtivos apresentam autonomia 
e sustentabilidade. Neste momento deverá ser observada 
a prática das competências pessoais, sociais, produtivas e 
gerenciais mínimas que assegurem a consolidação de inde-
pendência do grupo. Nesta etapa deverão ser aplicados os 
seguintes instrumentos:

1. O SIGES deverá ser utilizado de forma plena 
e autônoma pelo grupo, fazendo dele uma ferramenta 
fundamental para o funcionamento do empreendimento.

2. Deverão ser atualizados os seguintes 
instrumentos nesta etapa final:
 

> Diagnóstico dos indicadores do nível do grupo

> Plano de Negócios

> Plano de Comercialização/Vendas

síntEsE da Etapa

Objetivo: Promover a independência 
produtiva e gerencial dos grupos, 
viabilizando a sua sustentabilidade.

Instrumentos: 
Sistema de Gestão de 
Empreendimentos Solidários (SIGES)
SIMAES 8 Produção e Comercialização

Diagnóstico dos indicadores 
do nível do grupo
SIMAES 6 Estruturação

Plano de Negócios
SIMAES 6 Estruturação

Plano de Vendas
SIMAES 8 Produção e Comercialização

Considerada como etapa “final” da intervenção do Projeto, 
é fundamental que nesse momento sejam construídas as 
bases para o afastamento da equipe técnica, de forma que 
os microempreendimentos possam continuar de forma au-
tônoma e sustentável. Nesse sentido, algumas estratégias 
se constituem em fator de significativa importância:

> Realização de encontro dos grupos produtivos 
com representantes de instituições bancárias 
sobre alternativas existentes de microcrédito.

> Constituição de uma comissão de 
Sustentabilidade do projeto, formada por 
representantes dos grupos produtivos, 
do Instituto Aliança e dos parceiros financiadores. 
A formação desta Comissão se constitui em 
uma estratégia de significativa importância para 
a identificação de desafios ainda existentes na 
reta final do Projeto e para a construção de um 
processo de afastamento seguro e autônomo.

> Criação de um Fundo rotativo de apoio a 
iniciativas dos grupos produtivos. Para isso é 
fundamental a criação de uma comissão que 
administre o Fundo, bem como de um regimento 
contendo as regras de sua utilização. 
A implementação desta última estratégia 
dependerá da disponibilidade de recursos 
financeiros do parceiro apoiador do projeto 
ou de um exercício de captação de recursos 
liderado pelas integrantes dos grupos 
ou mesmo por iniciativa do poder local.
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6
itinErário formativo 
E CompEtênCias 
a sErEm dEsEnvolvidas
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o
dEsEnvolvimEnto dE um programa dE 

formação voltado para a implanta-

ção, apErfEiçoamEnto E Consolidação 

dE miCroEmprEEndimEntos inspira-

dos na EConomia solidária rEquEr a 

dEfinição dE um pErfil dE Entrada bá-

siCo para os partiCipantEs, bEm Como a dEfinição dE 

CompEtênCias a sErEm dEsEnvolvidas, Construídas 

a partir dE três pilarEs: 

> Competências pessoais e sociais

> Competências produtivas

> Competências gerenciais

A experiência do Projeto de Inclusão Comunitária eviden-
ciou que o itinerário formativo proposto deve ser iniciado 
por ações voltadas para o desenvolvimento de competên-
cias produtivas. O fazer propriamente dito é o que opor-
tuniza a consolidação de vínculos entre os membros e do 
membro com a produção coletiva, criando um lastro funda-
mental para a continuidade das ações e posterior desen-
volvimento de competências pessoais e sociais, bem como 
das competências gerenciais.

O desenvolvimento do conjunto de competências propos-
to deve utilizar diferentes estratégias, a saber:

> Palestras e seminários – Eventos voltados para a dis-
cussão de temas de interesse geral dos grupos como: 
associativismo, cooperativismo, economia solidária, em-
preendedorismo etc. Em geral, estes eventos são abertos 
para toda a comunidade, não havendo restrição para a 
participação exclusiva dos membros dos grupos. A carga 
horária de cada um desses eventos é de, no mínimo, 04 
(quatro) horas.

> Cursos específicos – O itinerário formativo do proje-
to também prevê a realização de cursos voltados para o 
desenvolvimento das competências produtivas e geren-
ciais. Estes cursos possuem carga horária mínima de 16 

(dezesseis) horas e são ministrados por educadores de 
instituições parceiras (Sistema S, SEBRAE e outros ór-
gãos onde o projeto esteja sendo realizado) ou por edu-
cadores contratados diretamente pelo Instituto Aliança. 
No caso dos cursos específicos – que serão detalhados 
na sequência – o público pode ser exclusivamente com-
posto pelos membros dos grupos produtivos ou abertos 
para a comunidade em geral. Essa definição depende da 
parceria que foi estabelecida ou se existe uma demanda 
exclusiva de formação de um dos grupos.

> Encontros e vivências – Para o desenvolvimento das 
competências pessoais e sociais, o projeto propõe a rea-
lização de encontros e vivências com cada grupo produ-
tivo e de forma coletiva (todos os grupos juntos). Estes 
encontros e vivências buscam fortalecer as relações in-
tra e entre os grupos e criar um espaço de reflexão sobre 
os desafios enfrentados, além de oportunizar o exercício 
da comunicação de forma clara e explícita. Recomenda-
se que os encontros e vivências sejam realizados com 
os grupos após o início da realização de cursos espe-
cíficos e que a produção/comercialização efetiva já te-
nha sido iniciada. Como já explicitado anteriormente, é a 
produção/comercialização que trazem a concretude do 
trabalho coletivo, evidenciando os desafios decorrentes 
e cotidianos. Será a partir desses elementos concretos 
do dia a dia da produção que os encontros e vivências 
farão sentido, oportunizando a reflexão e o desenvolvi-
mento de competências fundamentais para o fazer cole-
tivo. Estes encontros e vivências deverão ser conduzidos 
por profissionais que conheçam profundamente a meto-
dologia do projeto, mas não integrem a equipe técnica 
permanente. Esse “distanciamento” parcial é fundamen-
tal para o alcance dos objetivos propostos e para que 
seja dado um feedback mais consistente para a equipe 
técnica diretamente envolvida.

> acompanhamentos semanais – A equipe técnica lo-
cal do projeto deverá realizar acompanhamentos sema-
nais a cada um dos grupos produtivos, objetivando ofe-
recer suporte técnico, gerencial e relacional, bem como 
aplicar instrumentos de monitoramento e avaliação. Estas 
visitas de acompanhamento tem duração de 2 (duas) a 4 
(quatro) horas cada, e são fundamentais para a consoli-
dação e fortalecimento das competências desenvolvidas, 
bem como identificação de possíveis problemas ou desa-
fios que estejam sendo enfrentados pelos grupos. Nestes 
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7 PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

acompanhamentos será orientada a alimentação de infor-
mações no SIGES.

> Reuniões específicas com os grupos – A partir das 
visitas de acompanhamento semanais, a equipe local 
pode identificar a necessidade de realização de reuniões 
específicas com os grupos, focando em um determinado 
tema ou desafio que esteja sendo enfrentado. A depen-
der da complexidade da questão, podem ser mobiliza-
dos outros profissionais para participar da reunião, como 
integrantes da equipe nacional do projeto ou mesmo os 
educadores que realizam os encontros e vivências.

> Visitas técnicas – As visitas técnicas a outros projetos, 
empresas ou locais de interesse dos grupos produtivos, 
são um importante recurso que complementará a forma-
ção profissional das integrantes do PIC. Estas visitas de-
verão ser agendadas e acompanhadas pela equipe técni-
ca local do Projeto.

> Intercâmbio com outros projetos ou empreendi-
mentos solidários – Se existem na região outros proje-
tos ou empreendimentos solidários similares ao PIC, pode 
ser estudada a possibilidade de realizar um intercâmbio 
entre algumas das integrantes para poder vivenciar e sen-
tir como é o funcionamento de outros grupos produtivos 
e replicar os métodos, técnicas e processos que podem 
funcionar no próprio grupo.

6.1 o conceito 
de comPetência 
à luz do Projeto
O desenho metodológico do Projeto de Inclusão Comuni-
tária parte da compreensão de competências enquanto a 
“capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo 
de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limi-
tar-se a eles”7. Esta compreensão norteia a realização de 
todas as ações do projeto, enxergando-as como efetivas 
situações de potencial aprendizagem.

Dentro das premissas metodológicas do Projeto, não 
basta apenas desenvolver competências, mas também 
exercitá-las e avaliá-las. Para desenvolver a competência 
de escrever, por exemplo, é preciso criar situações em 
que o participante é solicitado a escrever, refletir sobre 
sua escrita e modificá-la.

Além de requerer a competência, a situação de aprendi-
zagem proposta pelo Projeto deve ser pensada a partir de 
desafios reais do ambiente de um grupo produtivo ou em 
um contexto muito próximo ao do enfrentamento concre-
to dos problemas. A competência é requerida para buscar 
soluções para questões cotidianas e inusitadas da vida, 
da convivência em sociedade e do ambiente de traba-
lho vivenciado pelas integrantes dos grupos produtivos. 
Dessa forma, todas as situações vivenciadas nos grupos 
produtivos são encaradas como oportunidades de apren-
dizagem e desenvolvimento de competências.  A equipe 
técnica do projeto deve estar atenta para que os desafios 
e problemas pessoais, de convivência social e profissio-
nais que surgirem no ambiente de trabalho do grupo pro-
dutivo sejam tratados de forma a desenvolver, mobilizar e 
potencializar as competências necessárias para seu en-
frentamento e solução.

6.2 comPetências 
a serem desenvolvidas 
O Projeto de Inclusão Comunitária propõe o desenvolvi-
mento de competências pessoais e sociais, produtivas e 
gerenciais. Estas competências deverão ser desenvolvi-
das ao longo do programa de formação proposto, mas 
também em todas as ações de acompanhamento e as-
sessoria técnica/produtiva propostas pelo projeto, resul-
tante de um alinhamento teórico e conceitual entre os in-
tegrantes da equipe técnica e uma postura educativa em 
todas as suas instâncias e ambientes.

Segue abaixo quadro com a proposta de competências a 
serem desenvolvidas no âmbito do PIC:
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CatEgorias CompEtênCias

Pessoais e Sociais 
(aprender a Ser 
e Conviver)

> Identificar-se como membro do grupo produtivo, assumindo efetivamente as suas funções e estabelecendo 
uma relação profissional e harmônica com as demais integrantes.

> Ouvir, respeitar e assimilar opiniões divergentes das suas e lidar com essas divergências.

> Comunicar-se de forma clara e eficiente, sendo capaz de avaliar o contexto e definindo estratégias para 
superar as dificuldades enfrentadas.

> Trabalhar em grupo com flexibilidade para assumir diferentes papéis, identificar e avaliar o papel da liderança.

> Reconhecer e valorizar os conhecimentos prévios do grupo e identificar oportunidades de crescimento 
pessoal e para o grupo, mediante novas aprendizagens.

> Relacionar-se interpessoalmente com as participantes do grupo contribuindo para o estabelecimento de 
um ambiente de trabalho agradável e para a motivação de todos os envolvidos.

Produtivas
(Aprender a Fazer)

> Planejar a rotina e executar o trabalho de forma organizada, mediante definição de papéis e assumindo 
os compromissos dentro do grupo, consigo mesmo e com as companheiras.

> Executar uma rotina de trabalho eficiente e eficaz.  

> Identificar e implementar estratégias e procedimentos para a prevenção de acidentes e doenças de trabalho.

> Executar a rotina de trabalho com excelência estruturando o empreendimento para ter acesso aos 
meios de produção e comercialização necessários para sua sustentabilidade e ampliação.

> Reconhecer a importância e implementar ações de formação profissional e continuada.

> Operar o negócio de forma associada e inspirada nos princípios da economia solidária

> Possuir um portfólio de produtos e/ou serviços com base em uma avaliação de mercado e identificação 
de potenciais demandas.

> Apresentar-se e comportar-se de maneira adequada no ambiente de trabalho.

Gerenciais
(aprender a Fazer 
e Conhecer)

> Gerir o empreendimento baseado na análise de viabilidade obtida a partir dos controles financeiros 
e administrativos.

> Utilizar o SIGES para registrar e monitorar todos os aspectos relacionados à produção, comercialização, 
faturamento e distribuição de lucro entre as integrantes.

> Definir metas e implementar estratégias para alcançar o faturamento previsto do empreendimento, 
resultando numa renda satisfatória para suas integrantes.

> Formalizar o empreendimento como associação e gerenciar de acordo com as leis vigentes.
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As competências pessoais e sociais, assim como as geren-
ciais, são similares para todos os grupos produtivos, cons-
tituindo-se num núcleo comum da formação. O programa 
de formação para estas competências deverá seguir um 
itinerário similar para todos os grupos. 

No caso das competências produtivas, estas serão de-
senvolvidas a partir de um itinerário formativo diferen-
ciado para cada uma das áreas produtivas. Nesse Guia 
serão propostos seminários, oficinas e cursos, com base 
na experiência do Projeto Inclusão Comunitária Espírito 
Santo. Outras oficinas e cursos podem ser propostos 
caso outras áreas produtivas sejam identificadas para 
atuação dos grupos.

6.3 desenho 
curricular ProPosto 
Para desenvolvimento das competências detalhadas no 
item anterior, o PIC propõe a realização de uma sequência 
de atividades formativas, abaixo descritas. É fundamen-
tal esclarecer que o itinerário educativo proposto para as 
competências produtivas se constitui como uma ideia pre-
liminar e que deve ser analisada conforme realidade local. 
A experiência revelou que as atividades propostas para o 
desenvolvimento das competências produtivas podem ser 
realizadas mais de uma vez, alternando o foco ou aprofun-
dando um determinado tema. Além disso, é fundamental 
estar atento para atividades que deverão ser realizadas por 
todas as integrantes dos grupos e aquelas que deverão ser 
direcionadas para perfis específicos.

8 Esta competência é a única que não integra o rol de competências propostas pelo itinerário formativo, pois se trata de uma ação de mobilização junto a possíveis participantes.
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atividadE Carga horária CompEtênCias rEsponsávEl
rECursos 

nECEssários

Seminário de 
Apresentação do Projeto 
Inclusão Comunitária

04 horas

Identificar a participação 
no Projeto como efetiva 
oportunidade de criação 
de um negócio e 
ampliação da renda8.

Palestrante mobilizado 
com apoio da equipe 
técnica local

Projetor multimídia, 
flipchart ou quadro
branco e laptop.

Seminário sobre 
Associativismo e 
Cooperativismo

04 horas

Formalizar o 
empreendimento 
como associação ou 
cooperativa de acordo 
com as leis vigentes.

Palestrante mobilizado 
com apoio da equipe 
técnica local

Projetor multimídia, 
flipchart ou quadro 
branco e laptop.

Seminário sobre 
Economia Solidária

04 horas

Operar o negócio 
de forma associada e 
inspirada nos princípios 
da economia solidária.

Palestrante mobilizado 
com apoio da equipe 
técnica local

Projetor multimídia, 
flipchart ou quadro 
branco e laptop.

Seminário de 
Integração Grupal

08 horas
Ouvir, respeitar e assimilar 
opiniões divergentes das 
suas e lidar com essas 
divergências.

Relacionar-se 
interpessoalmente com 
as participantes do grupo 
contribuindo para o 
estabelecimento de um 
ambiente de trabalho 
agradável e para a 
motivação de todos os 
envolvidos.

Trabalhar em grupo 
com flexibilidade para 
assumir diferentes papéis, 
identificar e avaliar o papel 
da liderança.

Comunicar-se de forma 
clara e eficiente, sendo 
capaz de avaliar o 
contexto e definindo 
estratégias para superar as 
dificuldades enfrentadas.

Palestrante mobilizado 
com apoio da equipe 
técnica local

Projetor multimídia, 
flipchart ou quadro 
branco e laptop. 

Oficina de Integração 
I, II e III

24 horas (08 horas cada)

Educador mobilizado 
pela equipe técnica local

Projetor multimídia, 
flipchart ou quadro 
branco e laptop.
Kit de materiais: revistas, 
papel, tesouras, cola, 
lápis  e canetas.

Oficina de Comunicação 08 horas

Projetor multimídia, 
flipchart ou quadro 
branco e laptop.
Kit de materiais: revistas, 
papel, tesouras, cola, 
lápis e canetas.

CompEtênCias pEssoais E soCiais (nÚClEo Comum para todos os grupos)

Total de Carga Horária: 52 horas

8 Esta competência é a única que não integra o rol de competências propostas pelo itinerário formativo, pois se trata de uma ação de mobilização junto a possíveis participantes.
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atividadE Carga horária CompEtênCias rEsponsávEl
rECursos 

nECEssários

Curso de Segurança 
dos Alimentos

12 horas
Planejar a rotina e executar 
o trabalho de forma 
organizada, mediante 
definição de papéis e 
assumindo os compromissos 
dentro do grupo, consigo 
mesmo e com as 
companheiras.

Identificar e implementar 
estratégias e procedimentos 
para a prevenção de 
acidentes e doenças de 
trabalho.

Executar uma rotina de 
trabalho eficiente e eficaz.

Possuir um portfólio de 
produtos e/ou serviços com 
base em uma avaliação de 
mercado e identificação de 
potenciais demandas.

Executar a rotina de trabalho 
com excelência, estruturando 
o empreendimento para 
ter acesso aos meios de 
produção e comercialização 
necessários para sua 
sustentabilidade e ampliação.

Apresentar-se e comportar-
se de maneira adequada no 
ambiente de trabalho.

Educador mobilizado 
pela equipe técnica local

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso de Segurança 
dos Alimentos

Curso de Congelamento 20 horas

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso de Congelamento

Curso de Confeitaria 20 horas

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso de Confeitaria

Curso de Panificação 40 horas

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso de Panificação

Curso de Doces 
e Salgados

40 horas

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso de Doces 
e Salgados

CompEtênCias produtivas
Total de Carga Horária: 132 horas

área de alimentação
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área de Costura/vestuário

atividadE Carga horária CompEtênCias rEsponsávEl
rECursos 

nECEssários

Curso de Corte 
e Costura

40 horas

Planejar a rotina e executar o 
trabalho de forma organizada, 
mediante definição de papéis e 
assumindo os compromissos 
dentro do grupo, consigo mesmo 
e com as companheiras.

Identificar e implementar 
estratégias e procedimentos 
para a prevenção de acidentes e 
doenças de trabalho.

Executar uma rotina de trabalho 
eficiente e eficaz.

Possuir um portfólio de produtos 
e/ou serviços com base em 
uma avaliação de mercado 
e identificação de potenciais 
demandas.

Executar a rotina de trabalho 
com excelência estruturando 
o empreendimento para ter 
acesso aos meios de produção e 
comercialização necessários para 
sua sustentabilidade e ampliação.

Apresentar-se e comportar-se de 
maneira adequada no ambiente 
de trabalho.

Educador mobilizado 
pela equipe técnica local

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso de Corte e Costura

Curso de software 
para Bordado 
(Wilcom Embroidery 
Studio 3 Designing)

28 horas

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - Curso 
de software para Bordado

Curso de Silkscreen 24 horas

Recursos detalhados 
no instrumento
Relatório de Curso - 
Curso de Silkscreen

Curso de Modelagem 20 horas

Recursos detalhados 
no instrumento
Relatório de Curso - 
Curso de Modelagem

Curso de elaboração 
de artes - Coreldraw 

20 horas

Recursos detalhados 
no instrumento
Relatório de Curso - 
Curso de Coreldraw

CompEtênCias produtivas
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área de artesanato

atividadE Carga horária CompEtênCias rEsponsávEl
rECursos 

nECEssários

Curso de 
Design de Peças

40 horas

Planejar a rotina e executar o 
trabalho de forma organizada, 
mediante definição de papéis e 
assumindo os compromissos 
dentro do grupo, consigo mesmo 
e com as companheiras.

Identificar e implementar 
estratégias e procedimentos 
para a prevenção de acidentes e 
doenças de trabalho.

Executar uma rotina de trabalho 
eficiente e eficaz.

Possuir um portfólio de produtos 
e/ou serviços com base em 
uma avaliação de mercado 
e identificação de potenciais 
demandas.

Executar a rotina de trabalho 
com excelência, estruturando 
o empreendimento para ter 
acesso aos meios de produção e 
comercialização necessários para 
sua sustentabilidade e ampliação.

Apresentar-se e comportar-se de 
maneira adequada no ambiente 
de trabalho.

Educador mobilizado 
pela equipe técnica local

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso de Design de Peças

Curso de Bordado 32 horas

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso de Bordado

Curso de Modelagem 20 horas

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso de Modelagem

Curso de Corte 
e Costura

20 horas

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso de Corte e Costura

Curso de Patchwork 20 horas

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso de Patchwork

CompEtênCias produtivas
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área de limpeza/higiene pessoal/Cosméticos

atividadE Carga horária CompEtênCias rEsponsávEl
rECursos 

nECEssários

Curso de Boas Práticas 
de Manipulação de 
Substâncias Químicas

30 horas Planejar a rotina 
e executar o trabalho de forma 
organizada, mediante definição 
de papéis e assumindo 
os compromissos dentro do 
grupo, consigo mesmo e com as 
companheiras.

Identificar e implementar 
estratégias e procedimentos para 
a prevenção de acidentes 
e doenças de trabalho.

Executar uma rotina de trabalho 
eficiente e eficaz.

Possuir um portfólio de produtos 
e/ou serviços com base em uma 
avaliação de mercado 
e identificação de potenciais 
demandas.

Executar a rotina de trabalho 
com excelência estruturando 
o empreendimento para ter 
acesso aos meios de produção e 
comercialização necessários para 
sua sustentabilidade 
e ampliação.

Apresentar-se e comportar-se de 
maneira adequada 
no ambiente de trabalho.

Educador mobilizado 
pela equipe técnica local

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso de Boas Práticas 
de Manipulação de 
Substâncias Químicas

Curso de Segurança 
no Trabalho

32 horas

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - Curso 
de Segurança no Trabalho

Curso Introdução 
à Química Básica

70 horas

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso Introdução 
à Química Básica

CompEtênCias produtivas
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CompEtênCias gErEnCiais (nÚClEo Comum para todos os grupos)

Total de Carga Horária: 60 horas

atividadE Carga horária CompEtênCias rEsponsávEl
rECursos 

nECEssários

Seminário introdutório 
sobre gestão de negócios

04 horas

Gerir o empreendimento 
baseado na análise de 
viabilidade obtida a partir 
dos controles financeiros e 
administrativos.

Palestrante mobilizado 
com apoio da equipe 
técnica local

Projetor multimídia, 
flipchart ou quadro 
branco e laptop.

Curso Procedimentos 
de Gestão 

12 horas

Executar a rotina 
de trabalho com 
excelência, estruturando 
o empreendimento 
para ter acesso aos 
meios de produção 
e comercialização 
necessários para 
sua sustentabilidade 
e ampliação.

Educador mobilizado 
pela equipe técnica local

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso Procedimentos 
de Gestão

Curso Plano de Negócios 08 horas

Gerir o empreendimento 
baseado na análise de 
viabilidade obtida a partir 
dos controles financeiros 
e administrativos.

Educador mobilizado 
pela equipe técnica local

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso Plano de Negócios

Curso Estratégias de 
Venda e Comercialização

08 horas

Definir metas 
e implementar 
estratégias para alcançar 
faturamento previsto 
do empreendimento.

Educador mobilizado pela 
equipe técnica local

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso Estratégias de 
Venda e Comercialização
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CompEtênCias gErEnCiais

atividadE Carga horária CompEtênCias rEsponsávEl
rECursos 

nECEssários

Curso E-commerce 04 horas

Definir metas 
e implementar 
estratégias para alcançar 
faturamento previsto 
do empreendimento.

Educador mobilizado 
pela equipe técnica local

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Curso E-commerce

Oficina SIGES 20 horas

Utilizar o SIGES para 
registrar e monitorar 
todos os aspectos 
relacionados à produção, 
comercialização, 
faturamento 
e distribuição de lucro 
entre as integrantes.

Educador mobilizado 
pela equipe técnica local

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Oficina SIGES

Oficina de Organização 04 horas

Executar uma rotina de 
trabalho eficiente e eficaz.

Planejar a rotina e 
executar o trabalho 
de forma organizada, 
mediante definição de 
papéis e assumindo os 
compromissos dentro do 
grupo.

Educador mobilizado 
pela equipe técnica local

Recursos detalhados 
no instrumento  
Relatório de Curso - 
Oficina Organização
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7
sistEma dE monitoramEnto 
E avaliação – simaEs
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o
sistEma dE monitoramEnto E ava-

liação do projEto dE inClusão Co-

munitária tEm Como objEtivo pEr-

mitir à EquipE téCniCa do projEto E 

aos sEus apoiadorEs finanCEiros o 

aCompanhamEnto dE todas as Eta-

pas dE implantação E ExECução do piC, avaliando 

os sEus rEsultados EfEtivamEntE alCançados. o 

simaEs Está disponívEl no EndErEço ElEtrôniCo 

www.simaEs.piC.org.br E o aCEsso é gErado atra-

vés dE login E sEnha, disponibilizados pEla Coor-

dEnação gEral do projEto.

Os instrumentos apresentados nesta Sistematização da 
Metodologia do Projeto se encontram em versão on-line 
no SIMAES. Desta maneira, o compartilhamento de in-
formações e as estratégias a serem implementadas po-
derão ser adotadas de maneira rápida e eficaz dentro 
dos processos previstos. Este sistema também estará 
vinculado ao SIGES - Sistema de Gestão de Empreen-
dimentos Solidários, e permitirá a visualização das infor-
mações produtivas e financeiras dos grupos produtivos 
em tempo real. 

O SIMAES apresenta um fluxo de processos e informações 
plenamente integrado com o desenho da metodologia do 
Projeto e possibilitará o acompanhamento dos indicadores 
de resultados não apenas por parte da equipe técnica, mas 
também pelos apoiadores do Projeto. 

diagnóstiCo loCal
> formulário de Entrevista 

do poder público, Empresários 
e lideranças locais

> diagnóstico sócio-Econômico 
do município

> relatório da Etapa

produção E 
ComErCialização dos grupos

> plano de vendas
> sistema de gestão de 

Empreendimentos sociais - sigEs

aCEitação dos grupos/
pEssoas Em partiCipar 

do projEto
> Cadastro inicial do participante

> termo de aceitação do 
participante

> Cadastro dos grupos produtivos
> termo de adesão dos grupos prod.

gEstão assoCiativa
avaliação dos seguintes 

instrumentos:
> diagnóstico dos indicadores 

do nível dos grupos
> plano de negócios
> plano de vendas

Contato Com a 
prEfEitura loCal

> Cadastro da prefeitura
 > acordo de Cooperação técnica

> reuniões com a prefeitura 
municipal

mobilização dos 
grupos indiCados 
pEla prEfEitura

> atividades de mobilização

idEntifiCação 
do muniCípio

> Cadastro do município

Estruturação dos 
grupos produtivos

> diagnóstico dos indicadores 
do nível dos grupos
> plano de negócios

açõEs dE CapaCitação 
dos grupos produtivos

> relatório de Curso
> Controle dos Cursos realizados

> lista de frequência 
dos Cursos realizados

Segue abaixo o fluxo de processos e seus respectivos instrumentos que poderão ser acessados pelo SIMAES:
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Para sua correta utilização foi desenvolvido um Manual do 
Usuário onde se encontram descritos o fluxo de processos 
necessários para a execução do Projeto, assim como o de-
talhamento do preenchimento dos instrumentos que fazem 
parte da Metodologia do PIC. O sistema permitirá a impres-
são de instrumentos e a digitalização dos mesmos para que 

possam ser arquivados e visualizados pela equipe técnica 
do Projeto e seus parceiros apoiadores.

Para fins de melhor compreensão e síntese, segue abaixo qua-
dro resumo com a indicação de todos os instrumentos a serem 
utilizados em cada uma das etapas de execução do projeto.
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TODOS ESSES INSTRUMENTOS 
ESTãO DISPONíVEIS NO SIMaES.

Etapas dE rEalização do projEto instrumEntos utilizados

Identificação do Município > Cadastro do Município

Contato com a Prefeitura Local
> Cadastro da Prefeitura
> Acordo de Cooperação Técnica
> Reuniões com a Prefeitura Municipal

Mobilização dos grupos indicados pela Prefeitura
> Relatório da Atividade 
> Cadastro dos Grupos Produtivos

Aceitação dos grupos/pessoas em participar do projeto

> Cadastro Inicial do Participante
> Termo de Aceitação do Participante
> Cadastro dos Grupos Produtivos 
> Termo de Adesão do Grupo Produtivo

Diagnóstico local

> Diagnóstico Socioeconômico do Município
> Formulário de Entrevista de Empresários 
> Formulário de Entrevista de Lideranças Locais
> Formulário de Entrevista com o Poder Público
> Relatório da Etapa

Estruturação dos grupos produtivos
> Diagnóstico dos indicadores do nível dos grupos
> Plano de Negócios

Ações de capacitação dos grupos produtivos
> Relatório de Curso
> Controle de cursos realizados 
> Lista de frequência 

Produção e comercialização dos grupos
> Plano de Vendas 
> Sistema de Gestão de Empreendimentos Sociais (SIGES) 

Gestão associativa

> Sistema de Gestão de Empreendimentos Sociais (SIGES)
> Diagnóstico dos indicadores do nível dos grupos
> Plano de Negócios 
> Plano de Vendas 
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8
o final é 
apEnas o ComEço
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a
ConClusão dE um CiClo dE três anos 

da mEtodologia dE idEntifiCação E 

dEsEnvolvimEnto dE grupos produ-

tivos proposta pElo projEto dE in-

Clusão Comunitária é apEnas o iníCio 

dE uma grandE história. é quando as 

açõEs do projEto sE “EnCErram” quE a história mais 

importantE ComEça a sEr EsCrita. a história dE su-

CEsso E ContinuidadE dos grupos – dE forma autô-

noma E sustEntávEl – é quE dE fato EvidEnCiará a 

validadE da mEtodologia proposta.

Cada etapa, cada ação formativa, cada reunião realiza-
da ou instrumento preenchido é apenas um degrau numa 
longa e difícil subida. O esforço e disciplina metodológica 
da equipe técnica do Projeto é muito pequeno se com-
parado ao compromisso e comprometimento necessários 
de cada uma das integrantes dos grupos produtivos para 
que se alcance a tão sonhada independência financeira. 

O processo de desmobilização e desligamento do Projeto 
junto aos grupos produtivos demanda atenção, cuidado e 
responsabilidade. Este é um movimento que precisa ser 
pensado coletivamente por todos os atores envolvidos, 
de forma que todos se sintam seguros diante do “fecha-
mento” de uma etapa e início de um novo ciclo de auto-
nomia e independência. 

A construção da identidade da “empresária” e de se sentir 
como efetivamente “dona do seu negócio” é um processo 
lento, resultado de avanços e retrocessos, alegrias e fra-
cassos. É um caminho longo e difícil e no decorrer dele, a 
integrante do grupo vai sendo submetida a intensos pro-
cessos de aprendizado e de reconstrução da sua própria 
imagem perante a família e perante os diferentes grupos 
sociais nos quais está inserida. Os sucessos fortalecem e 
incentivam a escolha feita, os fracassos instigam e testam 
a sua determinação. Mas é justamente esse movimento 
que torna essa experiência tão rica e possibilita o desper-
tar de empreendedoras não apenas de um negócio, mas 
empreendedoras da vida.

"Me sinto feliz e privilegiada. 
O que eu sonhei lá atrás, quando 
só existia o desejo de mudar de vida, 
hoje em dia vejo que as coisas estão 
acontecendo e é muito mais do que 
esperava. O Projeto trouxe muita 
mudança na minha vida. Hoje me vejo 
como empresária, ainda não estamos 
ganhando muito dinheiro, mas vejo que 
esse futuro está bem próximo, vamos 
ganhar muito dinheiro. Estamos correndo 
para que isso aconteça. Sempre tive 
essa visão de ser alguém na vida e com 
a Associação estou conseguindo realizar 
esse sonho. Ser alguém na vida. Vou até o 
fim para conquistar esse sonho. Lutamos 
tanto para chegar até aqui e sabemos que 
ainda tem muito o que caminhar. Consigo 
ajudar meu marido com as despesas de 
casa e isso me orgulha muito". 

Nilcineia Oliveira - Grupo Águia de Saneantes

O Projeto de Inclusão Comunitária não encerra suas 
ações em Itapemirim ou em qualquer outro espaço em 
que venha a ser implementado. Não se encerra, porque a 
história de cada uma dessas mulheres continua. A histó-
ria desses empreendimentos está apenas começando e o 
princípio primordial da sua metodologia é acreditar que o 
final é sempre um novo começo.
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