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Arranjo produtivo local – economia criativa. 

PROJETO 

 Indicação de Proponente   

União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacências (UPM) 

CNPJ: 57.395.741/0001-36    

Ponto de Cultura –Tenda Cultural da Terceira Idade  

Convênio Minc - Processo nº 01400.009713/2005-10 

 

 Título do Projeto  

Agência Popular de Fomento à Cultura – Solano Trindade 

 

 Atividade Econômica Principal  

O projeto Agência Popular de Fomento à Cultura tem como principal 

atividade econômica GARANTIR A VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA DA 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA DA REGIÃO de Campo Limpo para que alcancem sua 

sustentabilidade econômica. Para tanto, o projeto atuará em três frentes: i)  

FOMENTO à empreendimentos culturais, tornando realidade a linha de crédito 

cultural, já discutida coletivamente, do Banco Comunitário União Sampaio; ii) 

PRODUÇÃO cultural - ampliando a democratização do acesso aos meios de 

produção com a criação da Agência Popular de Fomento à Cultura, dando, assim, 

continuidade ao trabalho realizado com o Ponto de Cultura; e iii)   

COMERCIALIZAÇÃO - com o fortalecimento da Loja Sociocultural, centrada até o 

momento na comercialização de artesanato local. 
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Essas três linhas de atuação têm sua intersecção no uso da moeda social 

Sampaio, que é uma das ferramentas das quais o banco comunitário dispõe. A 

moeda social, já corrente no bairro há oito meses e aceita em mais de vinte e 

cinco estabelecimentos comerciais da região, incentiva a circulação de renda 

dentro da própria comunidade, sendo uma estratégia que visa o desenvolvimento 

local. Trata-se de uma moeda complementar a moeda oficial, que estimula a 

economia local, por meio do crédito e do aumento da velocidade das trocas 

locais. 

 O fomento, a produção e comercialização dos empreendimentos culturais 

serão beneficiados pelo Banco Comunitário União Sampaio e pela circulação do 

Sampaio, uma vez que ambos promovem o florescimento da identidade da 

comunidade e facilitam o acesso a bens materiais necessários à (re)produção da 

vida social e cultural. 

 

 Sistema Produtivo da Ação 

No projeto Agência Popular de Fomento à Cultura – Solano Trindade 

incentivaremos o sistema produtivo cultural solidário, composto, principalmente, 

pelos princípios norteadores do associativismo e cooperativismo. O método 

solidário produtivo vem ao encontro da proposta deste projeto, na medida em que 

promove a geração de trabalho e renda, dentro da articulação em rede e na 

perspectiva multidimensional da sustentabilidade dos empreendimentos coletivos 

e individuais. 

Junto ao que foi exposto, poder-se-á reestimular o trabalho da Rede 

Solidária da Zona Sul, a qual propicia um espaço de sociabilidade com encontros 

de grupos produtivos, integrando novos empreendimentos e, podendo estes vir a 

usar espaços ainda ociosos no Centro de Referência em Economia Solidária, 

gerenciado pela referida Rede. 
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Tal estrutura de organização do sistema produtivo em rede estabelece 

algumas mudanças nos critérios da racionalidade econômica, posto que não 

considera unicamente os ganhos materiais e financeiros, mas agrega a estes a 

compreensão e valorização do processo envolvido com os fatores humanos-

sociais-culturais e ambientais.  Tem-se a idéia de que o Ponto de Cultura, que 

permite o acesso de forma coletiva de instrumentos de produção, complementado 

pelo banco comunitário com sua linha de crédito específica para a área cultural, 

podem criar uma sinergia que resulta na construção de uma autonomia 

econômica dos empreendimentos culturais a médio e longo prazo. 

 

 Relação com o Programa Cultura Viva  

  A UPM, associação proponente deste projeto, é um ponto de cultura 

conveniado com o Minc que realiza diversas atividades de incentivo à produção 

cultural local. O Ponto de Cultura Tenda Cultural da Terceira Idade tem como foco 

principal o desenvolvimento de atividades culturais junto ao público aludido no 

título acima. Porém, a atuação cultural da UPM não se restringe a tais atividades, 

atua-se também em parceria com o movimento cultural da zona sul, buscando 

incentivar a criatividade das comunidades locais e reforçar o traço comum 

periférico e alternativo de Campo Limpo.  

  Todo evento cultural apoiado pela UPM tem como proposta o 

envolvimento de ações que tragam a reflexão sobre temas de cidadania e 

economia solidária, por exemplo, a Feira Sociocultural do Jd. Maria Sampaio 

(março de 2009 e de 2010), o Fórum Comunitário Santo Dias (meados do 

segundo semestre de 2009), o Sarau do Binho e o Sarau da Vila Fundão 

(realizados semanalmente), dentre outras, que foram ou são espaços de 

apresentação e comercialização de produtos culturais. Também é importante 

ressaltar que além desses espaços permitirem um debate sobre a construção de 

uma nova economia, são também ambientes de articulação em rede onde os 

movimentos se conversam e iniciam parcerias e projetos.  
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  Outro instrumento que vem permitindo um debate efetivo sobre o 

potencial da economia solidaria é o banco comunitário, não só pela sua “poesia” – 

impressões, emoções e sensações que são, em geral, atípicas na sociedade 

contemporânea, e que, no entanto, conseguem ser evocadas pelo caráter 

comunitário do banco; mas também pelas mudanças reais já sentidas pela 

comunidade.   

  O convênio com o Ponto de Cultura possibilitou as ações elencadas, 

entre outros fatores, pela disponibilização de equipamentos como filmadora, 

câmera digital, computadores, equipamentos de som, etc, que ajudam na 

realização e registro de várias atividades como festas típicas, saraus, encontros 

culturais, fórum, além da profissionalização através de cursos como vídeo e web. 

  Acredita-se que hoje a principal forma de articulação do Programa 

Cultura Viva com a economia solidária realizada pela UPM seja o fomento a 

empreendimentos culturais, por meio da linha de crédito cultural, implementada 

pelo Banco Comunitário União Sampaio. 

  Com este prêmio pretende-se complementar as experiências 

anteriores, enriquecendo-as pela potencialização da geração de trabalho e renda 

e, consecutivamente, fomentar a profissionalização dos trabalhadores e 

trabalhadoras da área cultural atuantes em Campo Limpo e adjacência. 

  Portanto, para a UPM e para o movimento cultural local, este prêmio 

significa dar continuidade ao que foi experimentado, de modo a fazer da produção 

cultural, muitas vezes, voluntária e vulnerável às carências econômicas, uma real 

fonte de geração de trabalho e renda. 
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 Objetivo Geral da Proposta  

Fortalecer as ações de geração de trabalho e renda na área cultural, por 

meio da oferta de crédito voltados à viabilidade das ações e produções dos 

empreendimentos culturais, além de estruturar a comercialização de produtos 

destes junto com a sua articulação em rede.  

 

 Objetivos Específicos  

1. Criar uma Agência Popular de Fomento à Cultura, que terá como objetivo oferecer 

serviços voltados ao fortalecimento da economia da cultura;  

2. Criação de uma carteira de crédito que apoiará por meio da liberação de 

empréstimos os empreendimentos culturais, fortalecendo e disseminando, deste 

modo, a cultura local; 

3. Fortalecer as ações do Banco Comunitário União Sampaio com foco no 

desenvolvimento econômico cultural; 

4. Potencializar equipamentos e estruturas já existentes, tornando-os um espaço 

voltado à profissionalização e comercialização de produtos culturais; 

5. Ampliação e fortalecimento da Loja Sociocultural (física e virtual) que articulará as 

produções culturais populares;  

6. Fortalecer o trabalho em rede e potencializar as ações da Rede Solidária Zona Sul; 

7. Formação de agentes culturais na perspectiva da economia solidária e 

desenvolvimento local com o objetivo de ampliar e fortalecer o debate sobre a 

construção de um outro sistema econômico. 
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 Justificativa  

Com a ampliação dos investimentos e de políticas públicas voltadas a área 

cultural, principalmente na cultura popular e no acesso aos bens culturais - como 

o Vale Cultura, os Pontos de Cultura entre outras iniciativas, aumentou-se a 

possibilidade de vários agentes culturais sobreviverem de sua produção e das 

comunidades consumirem a sua cultura. Esse processo possibilita que cada vez 

mais a cultura não seja apenas um instrumento de inclusão social, configurando 

também um dispositivo no desenvolvimento da economia local e nacional. 

Na cidade de São Paulo não é diferente, percebemos que a cada dia a 

periferia vem saindo da posição de um lugar violento e se tornando cada vez mais 

um ambiente cheio de expectativas e sonhos. As manifestações culturais vem se 

enraizando através de um processo de produção e disseminação da cultura local, 

tornando-se assim um instrumento muito importante na diminuição da violência 

por meio da geração de trabalho, renda e lazer, indo em direção ao sonhos 

criados.  

Isso é também resultado de um longo investimento das organizações 

sociais e comunitárias que sempre apoiaram as manifestações artísticas locais. 

Atualmente os pontos de cultura potencializam essa efervescência de produções 

culturais nas periferias de São Paulo.  

Percebe-se essa tal efervescência através de duas vertentes culturais, o 

rap e o funk, que apesar de todo preconceito ainda vigente, hoje são os ritmos 

mais gravados e consumidos na periferia. Este fato está relacionado com a 

facilidade de produção desses estilos musicais, em contraposição às ações de 

outros estilos musicais, peças de teatro ou mesmo produção audiovisual, os quais 

necessitam de uma infra-estrutura, conhecimento e investimentos maiores, o  que  

restringe os grupos populares que não acessam tais recursos.  



 

Rua Zacarias Mazel n.º128 – Jd. Maria Sampaio - Campo Limpo CEP. 05790-010  – São Paulo 
CNPJ 57.395.741/0001-36   C.C.M 2.240.906-8 

Fone /Fax: 5841-4392  E-mail: uniaopopmulheres@hotmail.com 

9

União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacência 

Banco Comunitário União Sampaio 

Economia Viva 
 

Hoje já se consegue identificar alguns espaços públicos e privados 

utilizados por grupos e indivíduos organizados ou independentes, que possibilitam 

aos artistas da região espaços para produzir, expor e comercializar os seus 

produtos. Podem-se citar os seguintes exemplos: as feiras culturais (Santa 

Teresa, Embu, Jd. Maria Sampaio); lojas que desenvolvem e trabalham com 

marcas e produções comunitárias como 1dasul, Vila Fundão, Afirma; e espaços 

culturais como saraus, shows, festa típicas, teatros, cineclubes. Isso mostra o 

potencial que existe na produção cultural local e em espaços culturais que 

possibilitam a apresentação e a comercialização destas produções.  

Contudo, sabe-se que o acesso a uma produção cultural de qualidade (CD, 

Livro, Peça Teatral), exige um conhecimento específico, o qual a periferia ainda 

tem dificuldade em acessar, tendo em vista seu alto custo, o que, aliado ao fato 

da região ainda necessitar de apoio especializado à cultura, acaba por aumentar 

ainda mais o valor a ser dispendido  na execução destes produtos culturais. Além 

das dificuldades na produção, os agentes culturais também enfrentam muitas 

dificuldades na comercialização, visto que não existe uma rede mapeando, 

articulando e comercializando esta produção, o que poderia intensificar os meios 

de escoamento desses produtos na região. 

Ao mesmo tempo, vemos na periferia de São Paulo muitos jovens 

recebendo formação de entidades sociais e comunitárias com o foco cultural, o 

que vem causando grandes mudanças nas relações humanas e novas 

perspectivas de vida. Porém, esses jovens têm grandes dificuldades em 

conseguir trabalho e ou gerar renda através deste conhecimento adquirido, por 

exemplo, com a criação de vídeo, foto, web ou com a atuação na dramaturgia, 

entre outros, primeiro por não ter, na maioria dos casos, acesso aos 

equipamentos necessário, ou, até mesmo, pela dificuldade em receber pelo 

trabalho gerado. 
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Foi pensando em formas criativas que contribuam com a solução destas 

dificuldades que se propõe a participar do prêmio Economia Viva. Assim o prêmio, 

além de potencializar as ações que já ocorrem na comunidade, pode viabilizar 

estratégias de fomento à cultura através da criação da Agência Popular de 

Fomento à Cultura. Esta agência intermediaria as relações de produção e 

comercialização, potencializando relações com outros pontos de culturas do 

Brasil, e, talvez, até mesmo, levando para fora esta produção cultural tão rica que 

ocorre na periferia da cultura de massa, gerando assim mais trabalho e renda 

através da cultura. 

 

  Metodologia   

 O Projeto Agência Popular de Fomento à Cultura – Solano Trindade atuará 

no desenvolvimento econômico cultural da região com da criação da Agência 

Popular de Fomento à Cultura que prestará serviços a preços populares e que 

serão gerenciados com a participação do seu público; também articulará outras 

ações como: a parceria com o Banco Comunitário União Sampaio na gestão de 

um fundo de desenvolvimento da cultura; a construção de uma rede de 

comercialização, potencializando a loja sociocultural; e atividades que 

disseminem os princípios da Economia Solidária.       

Agência Popular de Fomento à Cultura – Solano Trindade. 

 Será criado um ambiente de trabalho específico para o desenvolvimento das 

atividades da Agência. Contratar-se-á um coordenador para organizar os 

trabalhos da agência, e um agente de articulação cultural que será responsável 

por toda articulação dos espaços e equipamentos, e pela organização da oferta 

de serviços da Agência. Os trabalhos destas duas pessoas serão reforçados 

através da formação/incubação de 10 jovens. 

 Serão selecionados 10 jovens que já receberam algum tipo de formação 

sociocultural em entidades sociais ou já tenham algum trabalho com a cultura. 
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Para a mobilização destes jovens será realizado uma articulação com as 

entidades sociais locais que queiram indicar alguém, e também será divulgado 

nos espaços culturais da região. Realizar-se-á uma avaliação para identificarmos 

o grau de interesse e compromisso com o desenvolvimento comunitário através 

da cultura desses jovens. 

 Após a seleção será realizada uma série de encontros onde o coordenador e 

o agente de articulação cultural discutirão, conjuntamente com os 10 jovens, quais 

serão as diretrizes de atuação da Agência, iniciando a construção de um plano de 

trabalho e um plano de negócios da Agência.   

 Após as definições dessas diretrizes e concluído o plano de negócios, se 

inicia a fase de oficinas profissionalizantes, as quais serão definidas de acordo 

com as necessidade dos jovens. 

 A agência trabalhará no desenvolvimento de serviços como: construção de 

projetos culturais (gravação de um cd, lançamento de um livro, shows, 

espetáculos teatrais, etc.), organização de eventos culturais, produções áudios-

visuais (curtas, institucionais, vídeoclip...), produções gráficas (livro, jornal, 

fanzine), produções musicais (CD, DVD, shows....), marketing cultural, articulação 

de uma rede para o fomento de projetos de ações culturais (criação de um 

portfólio na web oferecendo trabalhos e ações culturais). 

 Para isso será potencializado um Estúdio de Gravação e uma Ilha de 

Edição, onde terão novos equipamentos além da estrutura já disponibilizada pelos 

parceiros envolvidos no projeto. Também serão disponibilizados pontos de 

internet (com computador ou não) para que grupos possam produzir e acessar 

outros conhecimentos. 

 A Agência Popular de Fomento à Cultura, além de difundir a cultura local, 

também tem como uma das propostas o intercâmbio cultural com outros países, 

principalmente os Latino Americanos. Entendemos que a troca de saberes entre 

os países de língua espanhola possibilita acessar outros conteúdos culturais, 
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fazendo com que tenhamos uma melhor compreensão da realidade cultural do 

nosso continente, nos afirmando como uma cultura latina e não européia ou 

americana. Assim, a troca entre a periferia de São Paulo e dos países do eixo Sul 

(América Latina) devem ser ampliadas para se firmar conteúdos culturais e de 

vivências. 

Fundo de Desenvolvimento à Cultura 

 Em parceria com o Banco Comunitário União Sampaio, será criado um fundo 

de Desenvolvimento à Cultura que constituirá a carteira de crédito própria do 

banco para o crédito cultural, potencializando esta iniciativa do banco voltada ao 

incentivo à cultura. 

 O Fundo será gerido pelo Banco Comunitário junto ao agente de 

desenvolvimento cultural, que será o responsável pela divulgação do serviço, pelo 

mapeamento de potencialidades, pela análise de credito cultural, pela construção 

de um plano de negócios e pelo acompanhamento do tomador do credito. 

 Para a solicitação, análise e concessão do crédito, serão utilizadas as 

mesmas tecnologias sociais que o Banco Comunitário já domina. Os interessados 

podem procurar o Banco Comunitário ou mesmo a Agência de Fomento à Cultura 

e solicitar uma análise de crédito. O agente de desenvolvimento cultural, que 

acumula também a função de analista de crédito, irá até a casa ou 

empreendimento da pessoa para preencher a ficha de analise sócio econômica, a 

partir dessa ficha e da visita, será realizado o Conselho de Análise de Crédito 

Cultural (CACCultural), onde cerca de cinco pessoas, sendo 2 pessoas do Banco, 

2 pessoas da Agência e 1 convidado da área da cultura, pensarão as 

possibilidades de apoiar esta ação.  

O crédito inicialmente será concedido no valor máximo de R$1.500,00 

(segue planilha de estimativas), preferencialmente para empreendimentos 

solidários. 
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Loja Sociocultural 

 Com a potencialização e a democratização dos meios de produção através 

da agência e do acesso ao crédito, acredita-se que a produção local irá aumentar, 

por isso pensamos na necessidade de viabilização da Loja Sociocultural, que já 

se configura em uma prática na periferia. 

 Para isso será contratado um agente de comercialização, que terá como 

responsabilidade a adequação do espaço físico, o fomento de uma rede de 

produtores culturais e de lojas sócio culturais, criação e administração de uma loja 

virtual, e, por fim, fomento à outros possíveis espaços de comercialização.  

 A loja virtual será desenvolvida pela Agência e também disponibilizará os 

serviços da Agência Popular de Fomento à Cultura – Solano Trindade 

 

Formação em Economia Solidária 

 Esta ação está voltada para disseminação e debate sobre o conceito de 

Economia Solidária e Desenvolvimento Local, realizado conjuntamente com a 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade de São 

Paulo (ITCP-USP), parceira da associação há um ano.  

 O conteúdo deste módulo abarcará os eixos: princípios e valores do 

cooperativismo e da Economia Solidária; mundo do trabalho; estratégias de 

Economia Solidária;finanças Solidárias e desenvolvimento local; entre outros. 

 Para a sensibilização do público dos objetivos específicos que envolvem a 

formação e capacitação nas temáticas expostas, será realizada visitas às 

associações locais, que, em geral, desenvolvem capacitação produtiva por meio 

de projetos de geração de trabalho e renda. Além disto, será feita uma consulta 

ao público específico – desenvolvendo acompanhamento na construção das 

produções 
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 As sensibilizações das comunidades para estes temas já existem em 

experiências como a constituição de dois bancos comunitários na região, grupos 

de troca e feiras solidárias. Espera-se que esta sensibilização tome dimensões 

maiores através de uma intervenção que organize e crie espaços para debate 

sobre a economia da cultura na perspectiva da economia solidária, fundos 

rotativos, e outras formas alternativas de fomentar à economia da cultura. 

 Todas as ações do projeto serão pautadas na Educação Popular marcada 

pelo diálogo e construção conjunta do conhecimento e na prática de resolução 

própria de problemas encontrados ao longo da execução do projeto. O processo 

de formação e de organização/articulação das ações propostas, parte do 

reconhecimento das características singulares dos participantes e dos grupos, de 

seus objetivos e atividades, pauta-se na proposta de organização e tomada de 

decisões coletivas, sem hierarquia e de forma autogestionária.  

 A avaliação do projeto ocorrerá ao longo de sua realização, tendo em vista 

que a gestão é compartilhada e que, em grande parte das ações, é ela mesma 

quem define seus caminhos e prioridades. Dessa forma, o movimento é sempre 

avaliação-reflexão-ação. Estas avaliações serão registradas e sistematizadas em 

atas das reuniões da equipe gestora do projeto, que também fará o mesmo 

movimento de avaliação-reflexão-ação em reuniões semanais da equipe 

executora. Outro instrumento de registro a ser adotado serão fotos e vídeos 

produzidos no decorrer do projeto.  

 

 Parcerias Estratégicas 

Banco Comunitário União Sampaio 

O Banco Comunitário União Sampaio está integrado a uma rede de bancos 

comunitários que vem sendo implementados por todo Brasil como parte de uma 

política pública para democratizar o acesso à serviços financeiros. Tal processo é 

realizado com a parceria com o Banco Popular do Brasil, o qual dá acesso a uma 
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carteira de crédito ligada ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado (PNMPO). 

Este recurso é emprestado pelo Banco Comunitário por duas vias: o crédito 

produtivo e o de consumo.  

O produtivo que tem quatro linhas sendo: i) Pequenos Produtores e 

Comerciantes; ii) Empreendimentos de Economia Solidaria; iii) Mulheres; iiii) 

Empreendimentos ou produtores culturais. Os créditos são emprestados com o 

valor máximo de R$1000,00  a uma taxa de juros de 2% a 4% ao mês, sendo esta 

variação baseada no conceito de juros evolutivos. Os juros evolutivos tem como 

princípio uma ideia de distribuição de renda dentro da própria comunidade: quem 

utiliza valores menores de crédito paga uma taxa de juros menor pelo serviço.  

Além disto, o Banco Comunitário União Sampaio atua com outra moeda, no 

caso, a moeda social Sampaio, que é aceita somente em uma região 

determinada, sendo complementar ao Real. Ela foi criada para estimular a 

circulação de produtos e serviços produzidos e/ou comercializados localmente, 

funcionando como um bônus (p. ex.:vale tranporte, vale refeição, etc), o que 

também auxilia o aumento da renda circulando somente no local, proporcionando 

um terreno fértil para o desenvolvimento. Esta moeda entra em circulação por 

meio de empréstimos de consumo sem juros, a um valor máximo de R$300,00, o 

que contribui significativamente para o orçamento familiar tendo em vista a 

realidade econômica da periferia de São Paulo. Esta estratégia de 

desenvolvimento local se dá com a parceria de comerciantes da região visando a 

aceitação da moeda social e, também, na viabilização de descontos para compras 

efetuadas com a moeda social 

Para o consumidor/morador local isto é interessante pois ele pode tomar 

empréstimo nesta moeda sem juros e ainda comprar com desconto. Desta forma 

é estimulado que o dinheiro da comunidade seja gasto nela mesma.  
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 A atuação do banco se dá de forma integrada com a produção e o consumo 

local, pois é formulado a partir de linhas de crédito produtivo e de consumo, 

levando em consideração critérios de análise de crédito que contemple a 

realidade local. 

Para a aprovação do crédito um agente de crédito, morador da  

comunidade, vai até a residência do solicitante visando conhecer as necessidades 

da pessoa e preencher um questionário sócio-econômico. A partir desta visita, 

traça-se o perfil do solicitante para fornecer crédito ou não, e auxiliá-lo em seu 

planejamento financeiro, informá-lo sobre benefícios governamentais que ele 

possa requerer, etc. A aprovação dos créditos solicitados ao banco ocorre, 

principalmente, com o aval das pessoas da comunidade, vizinhos e líderes 

comunitários que conhecem quem está solicitando o crédito. A comunidade diz 

quem tem mais ou menos credibilidade para ter acesso ao crédito. 

Todos os dados são analisados por uma Comissão de Análise de Crédito 

(CAC) formada por integrantes do Banco União Sampaio, da Rede Solidária da 

Zona Sul e da ITCP-USP que dão o aval final ao crédito. Para tal é analisado o 

questionário sócio-econômico, o aval solidário, a necessidade da pessoa (em 

relação aos outros solicitantes de crédito), a capacidade de pagamento desta, 

bem como o seu uso. Créditos para ações que vão contra questões ambientais, 

por exemplo, não são feitos.   

Os trabalhadores do banco são integrantes da própria comunidade ou 

vivem na localidade, o que gera outra forma de atendimento, mais humana e 

pessoal, diferente do atendimento dos bancos convencionais. 

 Outro diferencial do banco comunitário é que a gestão deste é feita por uma 

associação local conjuntamente com a comunidade, por meio da criação de um 

conselho gestor e da realização de fóruns periódicos. 

Esta experiência de Banco Comunitário tem contribuído para a organização 

e desenvolvimento de comunidades periféricas, ocupando o abismo colocado pela 
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conjuntura brasileira, de concentração bancária e de elevadas taxas de juros, que 

ocasiona escassez monetária e dificuldade de acesso ao crédito e outros serviços 

financeiros pelo público de baixa renda. Trata-se de uma proposta de 

democratização financeira e bancária. 

O Banco Comunitário assume um papel de promotor do desenvolvimento 

local e da organização comunitária, ao articular simultaneamente financiamento, 

produção, comercialização e capacitação da comunidade local. 

 

Incubadora Tecnológica  de Cooperativas Populares – USP 

            A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP-USP) é um 

programa de extensão, vinculado a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da 

Universidade de São Paulo, que trabalha para o desenvolvimento da Economia 

Solidária, por meio do fomento à trabalhadores, estudantes, profissionais e 

professores para a organização autogestionária, da incubação de 

empreendimentos de Economia Solidária, do fomento e apoio à construção de 

redes e arranjos políticos, econômicos e culturais para o desenvolvimento local 

autogestionário, do desenvolvimento de pesquisas na universidade e da 

mobilização e participação nos fóruns de Economia Solidária. Presente na 

Universidade de São Paulo desde 1998, a ITCP-USP tem origem em um 

movimento nacional de formação de Incubadoras Universitárias de Cooperativas 

Populares e desde a sua fundação integra a Rede Universitária de Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares, que hoje abriga incubadoras de 

diversas outras universidades em todo o Brasil.  

A ITCP trabalha na região sul da cidade de São Paulo desde seu início de 

atividade, mas sua ação se intensificou nesta região em 2003, por conta da 

política pública chamada Oportunidade Solidária. A partir daí a ITCP passou a 

incubar diversos empreendimentos nos distritos do Campo Limpo, Capão 

Redondo e Jardim Ângela. 



 

Rua Zacarias Mazel n.º128 – Jd. Maria Sampaio - Campo Limpo CEP. 05790-010  – São Paulo 
CNPJ 57.395.741/0001-36   C.C.M 2.240.906-8 

Fone /Fax: 5841-4392  E-mail: uniaopopmulheres@hotmail.com 

18

União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacência 

Banco Comunitário União Sampaio 

Economia Viva 
 

As experiências vividas junto às pessoas envolvidas nos empreendimentos 

aprimoraram a metodologia de incubação da ITCP-USP, fazendo-se necessária a 

inclusão de novos conceitos e práticas no trabalho que já vinha acontecendo, 

como por exemplo o conceito de desenvolvimento local. Esse conceito pressupõe 

o esforço de uma articulação entre diversos atores de um local para pensar em 

formas de ampliar a participação econômica e política na região. 

Práticas como a formação de agentes locais, criação do Centro de 

Referência de Economia Solidária, criação de uma Rede Solidária da Zona Sul e 

o fomento ao Clube de Trocas e a Bancos Comunitários são algumas das 

estratégias que a ITCP, em parceria com os moradores e instituições que atuam 

no local, desenvolve para tornar possível uma ação transformadora 

contextualizada à realidade da região. 

A ITCP-USP, em parceria com a União Popular de Mulheres, implementou 

a estratégia socioeconômica de banco comunitário no Jd. Maria Sampaio. 

Atualmente a parceria visa o processo de consolidação e autonomia do Banco 

União Sampaio. 

  

Rede Solidaria Zona Sul 

            A Rede Solidária da Zona Sul, outra parceria constante no projeto, 

começou a ser formada em 2004, a partir do “Encontrão”, como foi chamado, 

entre agentes econômicos e sociais da Zona Sul da cidade de São Paulo e 

estudantes da Universidade de São Paulo. O Encontrão serviu para sensibilizar 

os participantes para um curso de Economia Solidária e, posteriormente, formar 

uma Rede de Economia Solidária na Zona Sul. Após a realização deste, aqueles 

que quiseram constituir a Rede participaram da construção de um plano de ação, 

pautado em estratégias de desenvolvimento local. Para a implementação deste 

plano de ação, os participantes se organizaram em comissões, a saber: Clube de 

Trocas, Clube de Compras e Agricultura Urbana.  
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A Rede passou a ter uma nova configuração: havia uma reunião das 

comissões, que era seguida de uma semana livre para dar conta dos 

encaminhamentos, então, era realizada uma reunião geral, cuja função era 

socializar os trabalhos das comissões e trocar informações.  

O espaço de encontro dos EES acompanhados ou não pela ITCP-USP e 

outros atores locais passou a ser chamado de Centro de Referência em 

Economia Solidária. As reuniões da Rede também ocorrem neste espaço, onde 

são planejadas ações de viabilização econômica dos grupos incubados, a 

divulgação e organização do espaço e a formação contínua em Economia 

Solidária, além da troca de experiências entre os atores locais. Alguns exemplos 

de ações realizadas pelo grupo são: a Macarronada Solidária, o Seminário de 

Economia Solidária e Desenvolvimento Local, o Curso de Economia Solidária, o 

Curso de formação de Agentes Locais de Economia Solidária e uma Festa para 

arrecadar fundos para a reforma do espaço.  

 

 Descrição de como as instituições parceiras participarão na execução 

do projeto 

Banco Comunitário União Sampaio 

 O Banco Comunitário União Sampaio, será parceiro neste projeto gerenciando 

um Fundo de Desenvolvimento Cultural, voltado à concessão de microcrédito para 

implementação e/ou continuação de empreendimentos culturais voltados à geração 

de trabalho e renda.  

 O Banco Comunitário disponibilizará toda sua tecnologia e estrutura física, alem 

de mais duas pessoas que já trabalham no banco a serviço desta ação. O banco 

também acompanhará todo o processo de análise de crédito e acompanhamento 

financeiro.   
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Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares - USP 

 A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da USP atuará no 

fomento à economia solidária (ECOSOL) e popular a partir de formações sobre o 

tema de ECOSOL e finanças solidárias. 

Também se priorizará a incubação de empreendimentos voltados para 

produção artística, auxiliando-os a se consolidarem em suas respectivas áreas de 

atuação. Neste processo é trabalhado a gestão coletiva do empreendimento; as 

potencialidades produtivas; articulação com entidades viabilizando a melhoria técnica 

do empreendimento; o mercado de consumo do produto, trabalhado e potenciais 

meios de escoá-lo; e o movimento de ECOSOL.  

 

Rede Solidaria Zona Sul 

 A Rede Solidária da Zona Sul focará a sua atuação no fomento e consolidação 

dos grupos culturais. Para isso disponibiliza espaços para produção/encontros 

desses grupos através do Centro de Referência em ECOSOL. O espaço do centro 

de referência permite potencializar a troca de experiências e possíveis articulações 

entre os empreendimento para desenvolver atividades em conjunto visando diminuir 

as debilidades de cada grupo agindo individualmente. 

 Dessa forma se espera atuar em várias frentes concomitantemente para 

diminuir as fragilidades dos grupos produtivos ligados à cultura, tais como: falta de 

crédito produtivo; falta de formação técnica, de gestão, de comercialização; espaço 

para se potencializar o trabalho articulando os atores culturais em rede, dentre 

outras. 
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 Cronograma de execução  

Objetivos específicos Ações 
Mês 

01 

Mês 

02 

Mês 

03 

Mês 

04 

Mês 

05 

Mês 

06 

Mês 

07 

Mês 

08 

Mês 

09 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

1. Criar uma Agência 

Popular de Fomento à 

Cultura – que terá como 

objetivo oferecer serviços 

voltado ao fortalecimento 

da economia da cultura; 

 

 

 

Contratação do 

coordenador de fomento 

cultural 

X            

Contratação do agente de 

articulação cultural 
 X           

Definir e planejar 

adequações no espaço da 

Agência 

 X           

Compra e instalação dos 

Equipamentos 
 X X          

Mobilizar e selecionar  10 

jovens interessados em 

trabalhar com cultura. 

  X X         

Realizar formação sobre 

mercado de trabalho e 

potencialidades locais. 

   X X 
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Elaboração de um plano de 

trabalho e um plano de 

negócios 

    X X       

Definir com os jovens os 

principais serviços 

prestados pela Agência 

    X X       

Elaboração da grade de 

formação e contratação dos 

oficineiros. 

    X X       

Iniciar o processo de 

formação profissional com 

os Jovens 

      X X X X X  

2. Criação de um fundo de 

Cultura  - base da carteira 

Contratação do Agente de 

Desenvolvimento Cultural. 
 X           
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de crédito cultural do 

banco comunitário – que, 

através de empréstimos 

para empreendimentos 

culturais dissemine  a 

cultura local. Acesso ao 

crédito também para 

artistas, poetas, grupos 

musicais,que queiram 

gravar publicar, editar e 

lançar suas produções; 

Mapear possíveis grupos e 

indivíduos que produzam e 

disseminam ações através 

de sua arte. 

 X X X X X X X X X X X 

Divulgação do fundo de 

cultura. 
  X X X X X X X X X X 

Realizar análise de crédito e 

decidir por sua concessão 

ou não. 

  X X X X X X X X X X 

Constituir o Conselho de 

análise de Crédito Cultural 
  X X X X X X X X X X 

Acompanhamento dos 

empréstimos efetuados 
   X X X X X X X X 

X 

 

3. Fortalecer o Banco 

Comunitário União 

Sampaio; 

Ampliar a divulgação dos 

trabalhos realizados pelo 

Banco Comunitário. 

 X X X X X X X X X X X 
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Ampliação dos serviços do 

banco comunitário. 
 X X X X X X X X X X X 

Vincular o Nome e a 

Imagem do Banco 

Comunitário ao 

desenvolvimento cultural. 

 X X X X X X X X X X X 

Potencializar o Crédito 

Cultural já previsto pelo 

Banco comunitário. 

 X X X X X X X X X X X 

Fortalecer a 

sustentabilidade do Banco 

Comunitário 

 X X X X X X X X X X X 

4. Potencializar 

equipamentos e estruturas 

que já existem, tornando-

os um espaço voltado para 

profissionalização e 

Potencializar as ações de 

gravação através da 

ampliação da infra estrutura 

do estúdio de gravação 

 X X X         
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comercialização de 

produtos culturais. 

 

 

 

Potencializar as ações de 

gravação através da 

ampliação da infra-estrutura 

da ilha de edição. 

 X X X         

5. Potencialização da Loja 

SocioCultural (física e 

virtual) que articulará as 

produções culturais e 

artesanais populares; 

Contratação do agente de 

comercialização 
 X           

Realizar reuniões com os 

grupos da Rede Solidária 

Zona Sul, das associações 

e produtores culturais,  

artesãos locais para ampliar 

a loja solidária. 

 X  X  X  X  X   

Definir e planejar 

adequações no espaço que 

atualmente sedia a loja de 

comercialização dos 

produtos produzidos pela 

União Popular de Mulheres. 

 X X          
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Realizar adequações no 

espaço da loja solidária. 
  X X         

Estabelecer critérios e 

acordos para o 

funcionamento da loja 

solidária. 

 X X X         

Elaborar plano e materiais 

de divulgação da loja 

solidária. 

 X X X         

Divulgar a loja solidária  X X X X X X X X X X X 

Construção da loja virtual     X X       

Realizar reuniões mensais 

para acompanhar o fluxo de 

caixa , os estoques e o 

funcionamento da loja. 

   X X X X X X X X X 
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6. Fortalecer a Rede 

Solidária da Zona Sul; 

Ampliar a ação da rede 

através do desenvolvimento 

de ações culturais. 

 X X X X X X X X X X X 

Potencializar a 

comercialização de grupos 

participantes da Rede 

 X X X X X X X X X X X 

Vincular o nome e a 

imagem da Rede ao 

desenvolvimento cultural 

 X X X X X X X X X X X 

Ampliar e fortalecer o 

debate político sobre a 

construção de outra 

economia 

 X X X X X X X X X X X 

7. Formação em Economia 

Solidaria – trabalharão  

práticas de economia 

solidária, com o objetivo de 

fortalecer a construção de 

uma outra economia. 

 

Mapear grupos culturais 

que tenham interesse em 

participar de oficinas. 

  X X X X X X X X X X 

Realizar oficinas que 

trabalhe temas como: 

técnicas de gestão, 

planejamento, 

comercialização e/ou outros 

   X  X  X  X  X 
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temas propostos com os 

participantes 

Organizar atividades 

culturais com os grupos 

atendidos pela Agência, 

pelo banco e pela loja. 

    X    X    

Organizar encontros 

temáticos 
      X    X  
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 Experiência em comercialização 

 A UPM desde sua fundação em 1987 trabalha no desenvolvimento de 

projetos voltados para geração de trabalho e de renda de maneira autogestionária 

com mulheres em situação de vulnerabilidade, o que lhe permitiu uma grande 

experiência na comercialização de materiais artísticos e artesanais em feiras e 

eventos populares, na participação em feiras e eventos de economia solidária, e 

espaços culturais. Também ocorre no espaço um bazar onde comercializamos, 

principalmente, vestimentas novas e usadas, articulando as produções de marcas 

locais, alem de artesanatos de empreendimentos de economia solidária que se 

organiza na Rede Solidária Zona Sul, e abrimos espaço para artesãos e artistas 

que queiram deixar seus produtos para comercialização. 

 

 Experiência com Economia Solidária, economia colaborativa e em rede  

 Conforme exposto acima, nossa experiência com trabalhos na área da 

Economia Solidária iniciou-se muito antes de conhecermos toda a teoria que hoje 

guia esta filosofia. Porém hoje, com a constituição do Banco Comunitário União 

Sampaio e as parcerias com a Rede Solidária Zona Sul, Incubadora Tecnológica 

de Cooperativas Populares da Universidade de São Paulo, o Instituto Palmas, e o 

Banco Palmas, a atuação da UPM tem potencializado e delineado melhor o 

caminho a seguir para a construção efetiva de uma outra economia pautada na 

solidariedade e no comércio justo. 

 Hoje desenvolvemos várias ações de formação (palestras, encontros 

lúdicos, seminários), sendo que com a experiência do Banco consegue-se ampliar 

o debate levando a possibilidade da construção de novas relações econômicas e 

sociais. 
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 Articulação e mobilização em rede 

 A UPM é uma organização popular que sempre trabalhou em rede e para 

isso, há a necessidade da realização de ações que promovam a aproximação de 

grupos e pessoas que tenham interesse em desenvolver atividades em redes. 

 Por isso, a UPM organiza ações que promovam esse encontro, como o I 

Fórum Comunitário Santo Dias, construído com diversos grupos culturais e 

instituições do Campo Limpo e Capão Redondo, ou seja, foi articulado a 

participação efetiva e afirmativa de diversos grupos que tem como principal eixo 

de trabalho ações na referida periferia. Durante dois dias antecedentes ao evento 

fora realizados reuniões para debater sobre vários temas, como Economia e 

Desenvolvimento, Cultura, Arte e Educação, Comunicação e Mobilização, Meio 

Ambiente e Infra-Estrutura e Organizações  Sociais/Comunidade, além da 

realização de uma feira de artesanato e várias atividades culturais. Neste mesmo 

sentido a UPM organiza a Feira SocioCultural do Maria Sampaio aonde várias 

entidades participam da organização e da realização expondo seus trabalho, 

oferecendo atividades à comunidade e várias apresentações culturais. 

A entidade entende que o trabalho em rede não pode ser apenas esperar 

as pessoas participarem de nossas atividades, e sim participar também da vida 

sociocultural da comunidade. Sendo assim, a UPM, que sempre foi uma entidade 

referência na zona sul por sua atuação com mulheres violentadas, é respeitada 

pelo seu trabalho no desenvolvimento da cultura e do desenvolvimento 

econômico local. 

 Nos saraus, muito além do que simplesmente encontros de poetas e 

manifestações artísticas, são imprescindíveis espaços em que a diversidade seja 

celebrada, dinamizada e compartilhada pelos  muitos que os lotam. Além do mais, 

é onde se ilustra que é possível conferir criações e ações acontecendo em REDE. 

Hoje estes espaços são lugares de articulação e politização do movimento cultural 
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que ocorre na região. Nessa rede já existente ações culturais tornam-se um 

grande potencial para a disseminação das produções culturais. Porém, essa rede 

é uma organização informal,  que pouco tem de sistematização e organização da 

sua atuação.  

 Outra experiência rica nessa área é a parceria com a Rede Solidária Zona 

Sul, a qual a UPM faz parte a mais de um ano, que vem desde 2004 organizando 

em rede empreendimentos de economia solidária, como consta acima. 

 

 Sustentabilidade financeira   

 Primeiramente, é importante salientar que a proponente deste projeto existe 

há mais de 20 anos, tendo constituído um forte capital social na comunidade, o 

qual é evidenciado pelo número médio de pessoas que utilizam diariamente a 

associação (aproximadamente 300 pessoas). Diante disto, a UPM é em si um 

fator que garante a continuidade dos projetos e ações que desenvolve, além 

destes serem intensamente apropriados pela comunidade. A entidade tem se 

envolvido e atuado conjuntamente há mais de cinco anos na região com 

movimentos culturais, sendo inclusive um centro de referência para reuniões, 

encontros e debates para os atores deste movimento. 

 Dito isto, pode-se adentrar nas ações projetadas que convergem para a 

sustentabilidade financeira do projeto. Com relação à continuidade da linha de 

crédito cultural executada pelo Banco Comunitário União Sampaio, considerando 

que será cobrado uma taxa de juros mensal de 2% e que haverá um esforço da 

equipe do banco para ter uma taxa máxima de inadimplência de 3% sobre a 

carteira ativa, ter-se-á ao longo do projeto a manutenção do valor da carteira de 

crédito de R$ 8.500,00, permitindo assim, que no pós-financiamento propiciado 

por este edital as liberações de crédito da linha continuem beneficiando outros 

atores culturais, junto com a ampliação da geração de trabalho e renda e a 
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consolidação dos mesmos. O excedente da receita gerada pela diferença entre a 

taxa de juros cobrada e a taxa de inadimplência sobre a carteira ativa será 

destinada a contribuir com os custos operacionais do banco, que no período em 

questão serão financiados pela UPM. A título de ilustração segue abaixo os 

cálculos estimados:  

Dados: 

 Valor da carteira de crédito: R$ 8.500,00 

 Valor máximo liberado: R$ 1.500,00 

 Máximo de parcelas: 6 

 Taxa de juros: 2% a.m.  

 Valor médio de empréstimos: R$ 1.000,001 

  Rotatividade média estimada da linha: 5 meses2 

 Taxa de inadimplência esperada: 3% 3 

                                            
 
1
   Valor médio de empréstimos para empreendimentos culturais baseado na experiência do 

Crediamigo que desenvolve uma linha de crédito similar a mencionada, liberando um valor médio unitário de 
R$ 1.000,00. Fonte: http://mais.cultura.gov.br/2009/02/09/microcredito-cultural/. Acessado em: 08/04/2010 
2
  Acredita-se que a liberação desta linha deva acontecer em um número maior de parcelas, para que 

assim, o banco possa acompanhar melhor tais empreendimentos na fase inicial; e que a maturidade do 
retorno dos empreendimentos culturais informais é maior do que, por exemplo, dos empreendimentos 
informais que atuam nos setores de comercialização. 
3
  Espera-se atingir a taxa máxima de inadimplência no valor de 3% da carteira de crédito ativa ao 

longo do projeto, valor médio da taxa de inadimplência das experiências de microcrédito. 

Período 
Perdas com a 

taxa de 
inadimplência 

Receitas 
acumuladas 
por período 

médio de 
rotatividade 

Valor da 
carteira de 

crédito 
adicionando 

receitas e 
descontando 
as perdas por 

período 

Receitas 
acumuladas 
descontadas 

as perdas 
com 

inadimplência 
por período 

 
Carteira 

de crédito 
ativo 

N° 
aproximado 
de créditos 

ativos 

Início 0 0 8500 0  8.500 8 

Mês 5 255 850 9095 595  8.500 8 

Mês 10 272,85 909,5 9731,65 1231,65  8.500 8 

 Total  1759,5 27326,65 1826,65  25.500 27 
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 Ademais, ao final do projeto novas estratégias poderão ser elaboradas para 

ampliar esta carteira de crédito, baseando-se, para isto, na avaliação do trabalho 

já implantado. 

 Anterior a continuidade da carteira de crédito da linha cultural, esbarra-se na 

seguinte questão: o Banco Comunitário União Sampaio possui hoje 

sustentabilidade financeira para garantir a continuidade da referida linha de 

crédito? Diversas ações estão sendo desenvolvidas neste sentido junto a alguns 

parceiros do banco, como o Instituto Palmas, a ITCP-USP e alguns economistas 

que apóiam o banco, tais como a captação de recursos para a ampliação da 

carteira de crédito do banco, o desenvolvimento de novos produtos/serviços, bem 

como o estudo da formalização do banco por meio de uma OSCIP (Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público) constituída pela UPM, haja visto que os 

bancos convencionais destinam recursos para que outras instituições, em geral 

OSCIP´s, atuem com o microcrédito, já que assim o são obrigados por lei.4 Outro 

fato que responde a questão é que o banco comunitário tornou-se um projeto 

político, uma das bandeiras hasteadas pela UPM, que tem a visão de que não 

basta democratizar a política, urge a necessidade de se democratizar a economia. 

Portanto, a sua sustentabilidade está intimamente atrelada às ações de 

financiamento da UPM. 

 Além disto, o banco participa da Rede Brasileira de Bancos Comunitários 

que tem enfrentado, junto com o governo federal e a sociedade civil, um debate 

para que medidas legislativas sejam implantadas a fim de democratizar e 

descentralizar o serviço bancário e financeiro, permitindo, assim, que os bancos 

comunitários possam adotar medidas que caminhem para a sua sustentabilidade 

                                            
 
4
  Art. 1º da Lei no 10.735, de 11 de setembro de 2003 obriga os bancos que captam depósitos a 

vista a destinar 2% destes depósitos ao microcrédito. 
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financeira. Este movimento tem se fortalecido, basta ver que está rede integra 

hoje mais de 50 bancos comunitários disseminados pelo país. 

 O ponto chave para a viabilidade da Loja Sociocultural e da Agência de 

Fomento à Cultura relaciona-se principalmente com a demanda em ter dois 

trabalhadores que possam se dedicar integralmente à divulgação e 

comercialização dos produtos culturais locais, uma vez que há espaço disponível 

na associação para a sua realização. Isto poderá ser alcançado por meio da 

cobrança, ao final do projeto, de um percentual sobre o produto das atividades 

realizadas por tais trabalhadores, a ser coletivamente determinada e acordada, 

mais fácil de ser viabilizado após o investimento inicial propiciado na execução 

deste projeto. 

Em suma, a sustentabilidade financeira do projeto estará calcada nas 

seguintes  frentes: i)da linha de crédito cultural do Banco Comunitário União 

Sampaio, ii)da comercialização de produtos na Loja SocioCultural e iii)da 

comercialização de serviços através da criação da  Agência Popular de Fomento 

à Cultura, que comercializará serviços e projetos culturais. 

 

 Indicador de avaliação 

 A partir da proposta da Agência Popular de Fomento à Cultura, da 

comercialização na Loja Sociocultural, e do fomento a empreendimentos culturais 

com a linha de crédito cultural do Banco Comunitário União Sampaio, as 

ferramentas disponíveis para avaliação do andamento do projeto seriam os 

indicadores gerados a partir dos dados referente às vendas na loja, dos 

empréstimos realizados, e dos grupos fomentados que receberam 

acompanhamento da equipe do banco. 

São eles: 
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 Total de vendas da Loja Sociocultural; 

 Número de serviços prestados pela Agência; 

 Número de produtores mobilizados; 

 Número de empréstimos semestrais; 

 Benefícios gerados pelos empréstimos; 

 Média da taxa de inadimplência; 

 Total de empreendimentos fomentados 

 Tempo necessário para a proposta gerar renda  

 Dado o perfil de atuação da proponente do projeto (UPM) e da atuação 

conjunta com o Banco Comunitário União Sampaio com a linha de crédito cultural, 

já no primeiro semestre do projeto o Banco conseguiria gerar uma renda líquida 

equivalente à R$595,00 (segundo as estimativas feitas acima), já descontando as 

perdas com inadimplência por período. Esta é uma estimativa calculada com base 

nos ótimos de taxa de inadimplência e média de valores e tempo de 

financiamento.  

 Há perspectivas de gerar renda com a Loja Sociocultural e a Agência 

Popular de Fomento à Cultura desde o primeiro semestre, dado que a 

comercialização de produtos e serviços são, também, parte do objetivo principal 

deste projeto, e que há demanda e uma oferta a ser estimulada de produtos e 

serviços culturais na região. 

 A iniciativa aqui apresentada tem potencial para gerar renda logo em seu 

início, contudo, ainda em valores simbólicos. Contudo, vale ressaltar que trata-se 

de um período de investimento feito especificamente na carteira de crédito 

cultural, pois há que se buscar a ampliação do montante desta carteira de crédito 

para aumentar a receita gerada de modo a atingir nos próximos anos a sua 

sustentabilidade. Estudos do Instituto Palmas indicam que a sustentabilidade do 

banco comunitário pode ser atingido em cerca de 3 anos, o que facilita isto é a 



 
 

Rua Zacarias Mazel n.º128 – Jd. Maria Sampaio - Campo Limpo CEP. 05790-010  – São Paulo 
CNPJ 57.395.741/0001-36   C.C.M 2.240.906-8 

Fone /Fax: 5841-4392  E-mail: uniaopopmulheres@hotmail.com 

36 
 
 

União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacência 

Banco Comunitário União Sampaio 

Economia Viva  

formação de uma carteira própria de crédito, posto que os custos financeiros, com 

isto, são praticamente nulos. 

Com relação a Loja Sociocultural e a Agência Popular de Fomento Cultural 

acontece algo similar a linha de crédito cultural, pois o período deste projeto 

corresponde a fase inicial destes empreendimentos, em que há basicamente o 

investimento nestes; e acredita-se que o retorno poderá vir em cerca de 3 anos. 

Para apurar estas informações e planejar detalhadamente o retorno deste 

investimento faz-se necessário a elaboração do plano de negócio previsto 

anteriormente, em que são mensuradas a potencialização da área cultural da 

região, já percebida pela proponente deste projeto em conjunto com alguns atores 

culturais. 

 

 Volume de renda almejado 

Tendo como fontes de receitas os juros da linha de crédito cultural, uma 

porcentagem das vendas da Loja Sociocultural, e a comercialização de serviços 

da Agência Popular de Fomento Cultural, o volume de renda almejado dependerá 

do rendimento destas três atividades econômicas. No caso da loja, espera-se 

conseguir daqui a três anos, no mínimo, cobrir os custos da mesma e remunerar o 

seu trabalhador, o totalizando cerca de R$ 20.000,00 ao ano, excluindo-se os 

custos dos produtos.  

No caso da Agência, espera-se depois dos três anos iniciais gerar cerca de 

R$ 36.000 para cobrir as suas despesas e remunerar os dois agentes  envolvidos 

no trabalho.  

 Com relação a carteira de crédito cultural, a renda gerada está atrelada a 

sua ampliação e a renda gerada pelo Banco Comunitário União Sampaio. 
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 Outras fontes de renda do empreendimento  

 Os empreendimentos culturais têm outras possibilidades de captação de 

recursos e geração de renda. Uma delas é a escrita para outros editais, como o 

VAI (Valorização de Iniciativas Culturais) que conta com o apoio do poder público. 

Outra possibilidade é o estabelecimento de parcerias com outros projetos 

sociais de entidades da região, já que esses empreendimentos costumam ser 

procurados para apresentações culturais e organização de oficinas. podendo isto 

ser ampliado com a Agência objeto deste projeto. De modo geral, a prestação de 

serviços para fora da comunidade constitui-se numa importante fonte de renda 

dos empreendimentos. Tais fontes de renda serão ampliadas com a Agência que 

é objeto deste projeto. 

 

 Formas mais frequentes de captação de recursos  

      A forma atual mais frequente de captação de recursos dá-se a partir de 

projetos aprovados por meio de editais, sendo a maior parte deles oriundos do 

poder público. Também há a realização de festas, confraternizações e feiras que 

captam recursos tanto da própria comunidade quanto agentes externos.  

 

 Indicação de sustentabilidade financeira para o empreendimento 

O que garante a sustentabilidade financeira para os empreendimentos a 

longo prazo é, principalmente, o acesso constante ao crédito cultural (desde de 

que este não esteja inadimplente) a uma taxa de juros baixa, dado que o banco 

trabalhará com sua própria carteira, junto com o acesso a meios de produção 
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coletivos. Isso viabiliza as iniciativas dos empreendimentos em sua fase inicial, 

que também terão o apoio da Loja Sociocultural – onde um dos principais 

objetivos é, também, comercializar os produtos dos empreendimentos 

fomentados. 

 Além da garantia de acesso ao crédito, o Banco Comunitário União Sampaio 

trabalhará no acompanhamento do desenvolvimento do empreendimento, a partir 

do momento em que o crédito é concedido. O banco já tem essa diretriz de 

atuação em suas outras linhas de crédito (de consumo e produtivo), com isso, o 

acompanhamento aos empreendimentos culturais seria uma nova atuação 

apenas na medida em que muda o fator gerador de renda, que, neste caso, seria 

a cultura. 

 Utilização de meios digitais, tecnológicos de comercialização  

 Cada vez mais a internet tem se mostrado uma importante ferramenta na 

construção, consolidação e potencialização de redes sociais. São blogs, 

comunidades em sites de relacionamentos(como o orkut , twitter)e  jornais virtuais 

que  auxiliam na divulgação de informações de maneira descentralizada. Apesar 

deste uso ser ainda por demais incipiente, tendo em vista que somente 34,8% da 

população brasileira acessou a internet no ano de 2008(segundo pesquisa do 

IBGE publicada em 2009.), ocorreu em três anos um aumento significativo de 

75,3% de brasileiros que acessam a internet( segundo mesma pesquisa), o que 

mostra o capacidade de crescimento rápido desta ferramente de difusão de 

informações. 

 Toda essa rede de dados pode ser utilizada para auxiliar a comercialização 

de produtos culturais. A construção de uma loja virtual atrelada, em rede, a 

diversos blogs, sites de relacionamentos, e outros que trabalham com assuntos 

ligados à cultura, pode se tornar mais uma forma de escoar a produção de 

empreendimentos culturais.  
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 Potencial de replicabilidade (multiplicação) do projeto: 

  O diferencial deste projeto está exatamente em seu potencial de 

replicabilidade, pois este tem a capacidade de gerar renda a médio/longo prazo, 

capaz de suprir suas demandas financeiras, e ainda gerar renda. Para isso, a 

parceria com o Banco Comunitário União Sampaio é fundamental. 

 Todo este mecanismo de crédito cultural via carteira própria do banco, 

permitirá uma geração de renda de forma circular na região: o dinheiro 

disponibilizado para crédito é investido nos empreendimentos, onde o valor do 

empréstimo é resgatado adicionado de uma taxa de juros; este valor acrescido 

volta para o Banco União Sampaio, onde é redistribuído novamente. Esse 

movimento em longo prazo garante uma circulação positiva de renda na região, 

promovendo o desenvolvimento dos empreendimentos locais e o 

desenvolvimento do último a partir dos próprios empreendimentos.  
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 Quadro de Responsabilidades 

Nome Atividade 

Coordenador Geral 

Organizar todo o processo de realização do 

Projeto 

Ser responsável pela questão financeira e 

prestação de contas 

Organizar reuniões periódicas para avaliação e 

planejamento das ações do projeto. 

Agente de 

Desenvolvimento 

Cultural 

Mapear possíveis grupos e indivíduos que 

produzam e disseminam ações através de sua 

arte. 

Construir um projeto de mobilização de recursos 

locais, patrocínios, etc. 

Visitar o solicitante de crédito e preencher o 

questionário sócio-econômico, delinear o plano 

de negócios. 

Organizar conjuntamente com  o banco o 

CACCultural 

Agente de 

Comercialização 

Desenvolver a loja social através da articulação 

da produção cultural local já existente. 

Mapear produções alternativas para ampliar a 

diversidade das mercadorias. 

Articular produções culturais de pontos de 

culturas para a comercialização na loja. 

Criar e administrar a loja virtual. 

Articular com organizadores de espaços 
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culturais formas de comercialização das 

produções culturais 

Incentivar espaços de comercialização justa em 

eventos culturais 

Coordenador da 

Agência Popular de 

Fomento á Cultura 

Articular as atividades da Agencia 

Criar parcerias para a sustentabilidade da 

Agência 

Coordenar as formações dos jovens 

Fazer a seleção dos jovens 

Realizar as compras 

Realizar reuniões periódicas de avaliação e 

planejamento da Agência 

Agente de 

articulação cultural 

Acompanhar a formação e a continuidade das 

atividades com os jovens 

Ser responsável pela organização do espaço 

Agente de 

desenvolvimento 

econômico 

Realizar oficinas lúdicas que trabalhe temas da 

economia solidária e popular 

Realizar ações que demonstre na prática o 

potencial da economia solidária 

Articular encontros temáticos 
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 Plano de execução financeira 

 

NATUREZA DO MOVIMENTO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 

TOTAL 
DESPESAS 

  
                          

1. Fundo Cultura 
                          

1.1 - Fundo Cultura - Banco 
Comunitario união sampiao 

8.500,00                       
8.500,00 

  
                          

1. CUSTOS FIXOS 
                          

1.2 - Conta de luz  
  80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 880,00 

1.3 - Conta de Água 
  80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 880,00 

1.4 - Conta de 

telefone/Internet/Hospedagem 

  150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
1.650,00 

SUB-TOTAL DE CUSTOS FIXOS 
0,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 11.910,00 

  
                          

2. PESSOAL 
                          

2.1- Coordenador Geral 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 

2.2 - Agente de Desenvolvimetno 
Cultural (banco) 

  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
11.000,00 

2.3 - Agente de Comercialização 

(loja) 

  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
11.000,00 

2.4 - Coordenador da Agencia de 
Fomento (agencia) 

  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
11.000,00 
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2.5 - Agente de articulação cultural 

(agencia)     1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
10.000,00 

2.6 - Ofineiro - Agente de 
Desenvolvimetno Economico             250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   

1.250,00 

2.7 - Ofineiro             250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   1.250,00 

2.8 - Oficineiro             250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   1.250,00 

2.9 - Oficineiro             250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   1.250,00 

2.10 -Oficineiro             250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   1.250,00 

2.1 - Serviços de Terceiros 
                        0,00 

2.1.1- Contador(a) 
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.600,00 

SUB-TOTAL DE PESSOAL 
1.300,00 4.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 5.300,00 64.850,00 

  
                          

3. ENCARGOS SOCIAIS 
                          

3.4 - FGTS 
110,00 440,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 6.050,00 

3.5 - Despesas Bancárias 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00 

SUB-TOTAL DE ENCARGOS 
SOCIAIS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.410,00 

                            

4. MANUTENÇÃO 
                          

4.1 - Adquação Loja Cultural 
    1.500,00                   1.500,00 

4.2 - Adequação do Espaço para a 
realização dos trabalhos da Agencia 

  2.000,00                     
2.000,00 

SUB-TOTAL DE MANUTENÇÃO 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 

  
                          

5. MATERIAL 
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5.1 - Material de Escritório  
200,00   500,00           300,00       1.000,00 

5.2 - Material para Higiene/Limpeza 
    250,00     250,00     200,00       700,00 

5.3 - Material pedagogico 
    1.500,00     500,00             2.000,00 

5.4 - Uniformes 
        800,00               800,00 

SUB-TOTAL DE MATERIAL 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 

  
                          

6. Equipamentos 
                          

6.1 - Not Book  
6.000,00                       6.000,00 

6.2 - Computadores  
2.000,00                       2.000,00 

6.3 - Impressora 
500,00                       500,00 

6.4 - Estudio 
9.000,00                       9.000,00 

6.5 - Ilha de Edição 
9.000,00                       9.000,00 

  
                        0,00 

SUB-TOTAL DE TRANSPORTE 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00 

  
                          

9. Divulgação 
                          

9.1 - Material de Divulgação 
    500,00     500,00     800,00       1.800,00 

  
                        0,00 

SUB-TOTAL DE Divulgação 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 

  
                          

TOTAL MENSAL DE DESPESAS  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.470,00 
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