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Objetivo 

 

O objetivo deste projeto é fomentar um Arranjo Produtivo Local (APL) na cadeia 

cultural, potencializando e multiplicando a metodologia de atuação da ITCP-

USP na zona sul de São Paulo.  

 

Objetivos específicos 

 

 - Incubar a Agência Popular de Fomento à Cultura de modo a promover sua 

consolidação; 

 

- Formar agentes multiplicadores de Economia Solidária com foco na Economia 

da Cultura;  

 

- Criar uma metodologia para garantir a sustentabilidade de Empreendimentos 

Econômicos Solidários Culturais e Artísticos dentro da realidade da região; 

 

- Fortalecer o Banco Comunitário União Sampaio, através do estímulo à linha 

de crédito cultural que este fornece; 

 

- Sistematizar a experiência de incubação de empreendimentos culturais. 
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Justificativa 

     

Desde 2001, a ITCP-USP vem atuando na Zona Sul de São Paulo, mais 

especificamente nos distritos do Jardim Ângela, Campo Limpo e Capão 

Redondo. Essas regiões da cidade de São Paulo são marcadas pela alta 

concentração populacional, pela baixa renda, e pelo escasso acesso a serviços 

públicos tais como: transporte, saneamento, habitação, educação, cultura, 

dentre outros. 

 

Alguns dados ilustrativos do distrito de M’Boi Mirim, apresentados por sua 

subprefeitura1 demonstram algumas características do desenvolvimento da 

região. São 587.228 habitantes, sendo que 42,4% da população do distrito do 

Jd. Ângela foi classificada como de alta e altíssima vulnerabilidade social. 

Segundo os dados 63,22% dos chefes de família ganham até 3 salários 

mínimos e a porcentagem de mães adolescentes (menores de 20 anos) é de 

17,1, essa mesma taxa é de 14,7% no município. Só nesses distritos existem 

mais de 270 favelas e o IDH é 0,421, não sendo muito diferentes dos dados do 

Campo Limpo e Capão Redondo. 

 

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

cultural nos últimos anos - tais como leis de incentivo, editais, vale cultura, 

Pontos de Cultura, este próprio edital, entre outras iniciativas -, as 

possibilidades de geração de renda para vários agentes culturais se tornou 

uma realidade capaz de transformar contexto local. Estes extraem seu sustento 

de sua própria produção cultural, que é consumida pela comunidade local. 

 

A partir desse movimento, hoje vemos a cultura não apenas como um 

instrumento de inclusão social, mas também como um meio de geração de 

trabalho e renda, sendo um grande dispositivo no desenvolvimento da 

economia local e nacional. A economia da cultura consiste assim em um nicho 

                                                 
1
  Apresentação da Coordenadoria de Assistência e Desenvolvimento Social da Subprefeitura de 

M’Boi Mirim no I Seminário de Economia Solidária e Desenvolvimento Local promovido pela Rede 

Solidária da Zona Sul e ITCP-USP. 
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econômico que não comercializa apenas a arte em si, mas tudo o que ela cria, 

transforma, interfere, etc. Gerar renda com a cultura hoje não se limita apenas 

a vender a música, o livro ou o espetáculo, mas envolve também dar oficinas, 

aulas, cursos, comercializar produtos do grupo artístico, promover saraus, 

festas e eventos, dentre outras várias possibilidades. 

 

Na Zona Sul de São Paulo, mais precisamente na região do Campo Limpo, 

conseguimos identificar alguns espaços públicos e privados utilizados por 

grupos e indivíduos organizados ou independentes, que dispoem aos artistas 

da região locais para produzir, expor e comercializar os seus produtos. Pode-se 

citar os seguintes exemplos: as feiras culturais (Santa Tereza, 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, festas típicas, teatros, cineclubes. Isso nos mostra o potencial 

que existe na produção cultural local, principalmente nos espaços agregadores 

de produção cultural, que possibilitam a apresentação e a comercialização 

destas produções. 

  

Também vemos na periferia de São Paulo muitos jovens recebendo formação 

de entidades sociais e comunitárias com o foco cultural, o que vem causando 

mudanças nas relações humanas e novas perspectivas de vida. Nessa região, 

as manifestações culturais vêm se enraizando através de um processo de 

produção e disseminação da cultura local, tornando-se assim um instrumento 

muito importante na diminuição da violência, através da geração de trabalho, 

renda e lazer, fomentando a economia da cultura local, indo em direção ao 

sonhos criados.  

 

Entretanto, todo esse potencial observado no subdistrito do Campo Limpo 

ainda não é bem explorado e apresenta grandes dificuldades para os atores do 

movimento cultural da região. Os jovens passam por várias situações de 

exclusão e a periferia ainda tem dificuldade em acessar produtos culturais 

diversos (CD, livro, peça teatral, etc), assim como os conhecimentos e as 

tecnologias correspondentes, tendo em vista seu alto custo. Isto, aliado ao fato 
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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 barreiras na comercialização: o consumo de bens culturais 

ainda não representa uma parcela expressiva da cesta de consumo dos 

moradores do Campo Limpo. 

 

Neste contexto a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da 

Universidade de São Paulo (ITCP-USP) fez, no início de 2009, uma parceria 

com a associação de bairro União Popular de Mulheres de Campo Limpo e 

Adjacências (UPM) – a qual é também um ponto de cultura –, parceria esta que 

se estende até hoje, para implementação de um banco comunitário – o qual 

atualmente encontra-se em fase de consolidação. Através da capilaridade que 

a associação tem no movimento cultural da região do Campo Limpo, a ITCP 

está se aproximando cada vez mais dessas iniciativas. 

  

Pensando em soluções criativas para os problemas que as atividades culturais 

da região do Campo Limpo enfrentam como as expostas acima, que explorem 

o potencial existente na região e que contribuam para amenizar essas 

dificuldades, a ITCP-USP enquanto coordenadora, em parceria com a UPM e 

com o Circuito Fora do Eixo (CFE) – entidade que trabalha com redes culturais 

–, se propõe a desenvolver este projeto. 

  

Entendendo empreendimentos culturais não apenas como grupos que 

produzem e comercializam arte, mas sim como espaços que geram renda a 

partir de todos os tipos de atividades artísticas, as três entidades, juntamente 

com as iniciativas culturais já atuantes na região, visam entender e construir 

meios para alcançar sua sustentabilidade e também para promover a 

sustentabilidade de outras iniciativas que possam surgir no futuro. 

  

Para isso, o projeto, além de potencializar as ações que já ocorrem na 

comunidade, busca viabilizar estratégias de fomento à cultura através da 

consolidação da Agência Popular de Fomento à Cultura Solano Trindade. Esta 
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agência intermediaria as relações de produção e comercialização, 

potencializando relações com outros pontos de cultura do Brasil, e, talvez, até 

mesmo, levando para fora esta produção cultural tão rica que ocorre na 

periferia, gerando assim mais trabalho e renda através da cultura. Nesse 

processo de consolidação da Agência Solano Trindade, incentivaremos a 

formação de um Arranjo Produtivo Local (APL) através da Agência, tendo em 

vista que esta frente de trabalho está se destacando cada vez mais como uma 

importante ferramenta no processo de desenvolvimento local. 
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Apresentação da entidade proponente 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP-USP) 

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

programa de extensão da Universidade de São Paulo, ligado à Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão, que trabalha para a promoção da Economia Solidária. Para 

isso, a ITCP-USP incentiva e apóia a constituição de empreendimentos 

econômicos solidários (EES's)2 em comunidades da periferia da cidade de São 

Paulo, por meio de processo de incubação. É nesse processo que forma o 

grupo para a prática da autogestão e contribui para sua inserção no mercado, 

associado ao fomento de redes e/ou arranjos políticos, econômicos e culturais 

para o desenvolvimento local autogestionário. Além disso, as atividades da 

Incubadora visam a formação de trabalhadores, estudantes, profissionais e 

professores para a organização autogestionária, o desenvolvimento de 

pesquisas na universidade e a mobilização e participação nos fóruns de 

Economia Solidária. A ITCP-USP já acompanhou empreendimentos das mais 

diversas atividades econômicas, dentre elas: alimentação, confecção e costura, 

agricultura urbana, produção de produtos de limpeza e higiene, prestação de 

serviços, assistência técnica em informática, etc. 

Presente na USP desde 1998, a ITCP-USP tem origem em um movimento 

nacional de formação de Incubadoras Universitárias de Cooperativas 

Populares. Desde sua fundação, a ITCP-USP integra a Rede Universitária de 

Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares, que hoje abriga 

incubadoras de mais de quarenta universidades e institutos de ensino superior 

em todo o Brasil e se reúne periodicamente para trocar experiências, aprimorar 

a metodologia de incubação, como aconteceu em julho deste ano, no II 

Congresso da Rede de ITCPs, organizado pela ITCP-USP. Participa também 

                                                 
2
  O conceito de Empreendimento Econômico Solidário foi construído no âmbito do Sistema de 

Informações de Economia Solidária (SIES, 2007), para designar organizações supra-familiares, de caráter 

permanente, que podem ter ou não registro legal e aonde a gestão e a distribuição dos resultados seja feita 

de forma coletiva. Para fins de padronização o termo EES´s será utilizado no restante deste trabalho 

sempre que se considerar que os autores estudados, ainda que não tenham utilizado essa denominação, 

referem-se à organizações que atendam aos mesmos critérios. 
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ativamente do Fórum Municipal e Estadual de Economia Solidária, contribuindo 

nas discussões, organização, formação  e atuações deste espaço. 

A parceria com executivos municipais teve inicio em 2001 e se mantém até 

hoje, seguindo a estratégia de construção e desenvolvimento de trabalhos no 

âmbito de políticas públicas de Economia Solidária e de outras políticas 

públicas com objetivo da inclusão social. A reflexão e avaliação do trabalho 

desenvolvido com a Prefeitura de São Paulo de 2002 a 2004 mostrou que a 

consolidação dos empreendimentos necessitava o desenvolvimento de um 

ambiente propício para seu crescimento, tanto em relação à viabilidade 

econômica quanto ao projeto político comum a outros grupos e agentes da 

região. Assim, iniciamos uma nova estratégia de atuação baseada na criação e 

consolidação des Rede Solidária locais, que consiste na articulação entre 

diversos atores sociais oriundos da região visando promover o 

desenvolvimento local. 

 A proposta da ITCP de incubar Empreendimentos de Economia Solidária – 

EES – articulando-os em redes aponta para o desenvolvimento de formas 

alternativas de produção, comercialização, prestação de serviços e consumo, 

buscando um impacto econômico não apenas focado nos grupos incubados, 

mas também na economia local e a articulação com outras dimensões como 

Segurança Alimentar e Banco Comunitário. 

O auxilio às redes e EES na elaboração de projetos próprios para captação de 

recursos, além do incentivo à elaboração autônoma destes projetos por meio 

de cursos voltados para esta temática contribuirá para elevar a injeção de 

recursos públicos e privados diretamente na economia local, dinamizando-a. 

A formação para a gestão e planejamento econômico de empreendimentos 

capacita os trabalhadores para o restante de sua vida profissional, para além 

de sua participação no EES de que faz parte, garantindo com que resultados 

do projeto venham a permanecer na comunidade. Alem disto, a formação das 

pessoas que serão acompanhadas em seus EES envolve um processo de 

participação em um espaço democrático de tomada de decisão coletiva, no 
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qual é possível reconhecer os talentos e saberes próprios e dos outros, por 

meio da construção coletiva que visa estabelecer um objetivo comum ao grupo. 

O impacto na vida dos envolvidos em projetos com as características desta 

proposta não se resume à elevação da auto-estima, mas se completa com uma 

mudança de mentalidade, modificação cultural que tenta abrir as portas para 

vencer o lugar secularmente submisso, que é a herança do trabalhador 

brasileiro. 

Uma das grandes descobertas realizadas pela ITCP-USP, ao longo da sua 

atuação, é que o impacto dessas transformações sobre o trabalhador (e nesse 

caso se está referindo tanto a transformações econômicas quanto sociais) será 

tanto maior quanto maior for a interação dele com outros trabalhadores de 

outros empreendimentos que estão passando pelos mesmos processos. Mais 

do que isso, essa mudança será fortemente aprofundada e difundida por ser 

acompanhada da criação de outros espaços locais de exercício de valores 

democráticos e de cidadania ativa. 

É justamente esse o papel que espaços como das redes e outros, como o 

clube de trocas, feiras (espaços de socialização, de reconstrução e 

reapropriação do sentido de espaço público) e é nesse sentido que 

acreditamos que as relações solidárias tendem a propagar-se nos bairros em 

que foram enraizadas, tornando-se, a médio e longo prazo, cada vez mais 

extensas e consistentes. 

A formação de bancos comunitários, como os que foram e estão sendo 

fomentados pelo Instituto Palmas, é uma das estratégias tanto para o 

fortalecimento dos EES, via o acesso ao microcrédito, como ao 

desenvolvimento local, pela utilização da moeda social, contribuindo com 

aumento do consumo local, e também pelo apoio aos empreendimentos da 

economia popular local (empreendimentos familiares ou individuais, pequenos 

comerciantes, etc). O banco comunitário oferece serviços financeiros e 

bancários gerenciados pela comunidade, tornando-os mais acessíveis e um 

instrumento de organização e estímulo ao desenvolvimento local. A atuação do 

banco se dá de forma integrada com a produção e o consumo local, pois é 
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formulada a partir de linhas de crédito produtivo e de consumo, levando em 

consideração critérios de análise de crédito que contemple a realidade local, os 

créditos em consumo são concedidos em moeda social sem juros. A aprovação 

dos créditos solicitados ao banco ocorre com o aval das pessoas da 

comunidade, que conhecem quem está solicitando o crédito, e com a 

participação dos trabalhadores do banco no Conselho de Análise de Crédito 

(CAC). Os trabalhadores do banco são integrantes da própria comunidade ou 

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

humana e pessoal, diferente do atendimento dos bancos convencionais. Um 

diferencial destes bancos comunitários é que a gestão é feita por uma 

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

conselho gestor e da realização de fóruns periódicos. A ITCP vem trabalhando 

com a metodologia de Bancos Comunitários visando o fortalecimento dos EES 

e do desenvolvimento local. 

Desde o início de 2008 a ITCP-USP mantêm parceria com a associação de 

bairro União Popular de Mulheres do Campo Limpo e Adjacências, onde 

implementou e hoje acompanha o Banco Comunitário União Sampaio. No 

primeiro semestre desse ano foi aprovado o projeto Apoio às finanças 

solidárias com base na organização de bancos comunitários, via Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES/Ministério do Trabalho e Emprego), 

o que garantirá a sustentabilidade dos trabalhadores do banco por um ano com 

contratos com carteira assinada segundo o regime do Conjunto de Leis 

Trabalhistas (CLT). 

O processo de construção de um empreendimento - do qual faz parte não só o 

acompanhamento semanal dos formadores, mas também cursos de formação 

em gestão de empreendimentos e Economia Solidária bem como formações 

específicas de acordo com as demandas dos grupos incubados - traz ao grupo 

desafios da gestão e questionamentos conceituais e teóricos que incentivam os 

participantes a retomar os estudos seja no nível mais básico, da alfabetização, 

seja no nível do ensino superior. 



Fundação de Apoio à Universidade de São Paul o  

Av.Afrânio Peixoto,14 – CEP 05507-000–São Paulo–SP  

Tel.+55 (11) 3035-0550 / 3091-4289  Fax.+55 (11) 3035-0580 

www.fusp.org.br      fusp@fusp.org.br     

fusp@edu.usp.br 
    
 

 

12 
 

Ademais, é buscado também um resultado social sobre os próprios estudantes, 

formadores da ITCP-USP, que comporão as equipes. Os estudantes que 

passarão pelas experiências serão estimulados a pensar as questões sociais e 

contribuir na construção de outros espaços democráticos, levando esta 

diferente visão sobre a ciência que estuda e a profissão que praticará para 

além do término do projeto. E durante a permanência no projeto são 

estimulados a sistematizar e publicar as reflexões destas experiências, tanto 

em fóruns, congressos da Economia Solidária, quanto em espaços organizados 

pela Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 

Populares, nos Encontros Internacionais do Nesol-USP ( Núcleo de Economia 

Solidária) e em congressos de extensão universitária. Além disto, tem sido 

prática da ITCP-USP reunir as reflexões em algum tipo de publicação. 

Além da incubação de empreendimentos, ao longo de sua história, a ITCP-USP 

atuou também auxiliando a constituição de incubadoras em outras 

universidades, através de cursos e incubação em conjunto: a ITCP-Unicamp, 

em 2001 e a ITCP-PUC/SP e a Incubadora da FGV/SP, em 2002, mais 

recentemente participou da incubação da ITCP-FSA (Fundação de Santo 

André) e colaborou com ITCP-UNICAMP e a INCOOP-UFSCAR para a 

incubação de uma outra incubadora em Registro e outra na Unesp, 

respectivamente. 

Dentro da universidade a ITCP-USP teve parceria com o projeto PESC – 

Programa de Extensão e Serviços à Comunidade da Faculdade de Economia e 

Administração - FEA-USP, em que estudantes da contabilidade desenvolveram 

trabalhos junto com formadores e grupos incubados. A ITCP-USP tem 

contribuído também com a constituição de outros projetos de extensão como o 

Projeto Assunção, da Faculdade de Medicina, que procurou contato para troca 

de informações quando do lançamento da sua iniciativa. Ainda dentro da USP, 

a ITCP-USP partilha suas instalações com o Nesol – Núcleo de Economia 

Solidária – Núcleo de Extensão Universitária da USP, constituído por ex-

formadores da ITCP-USP, do qual é parceira próxima. Estabelecendo projetos 

em conjunto, realizando, sempre que possível discussões integradas e 



Fundação de Apoio à Universidade de São Paul o  

Av.Afrânio Peixoto,14 – CEP 05507-000–São Paulo–SP  

Tel.+55 (11) 3035-0550 / 3091-4289  Fax.+55 (11) 3035-0580 

www.fusp.org.br      fusp@fusp.org.br     

fusp@edu.usp.br 
    
 

 

13 
 

auxiliando na organização dos Encontros Internacionais de Economia Solidária, 

realizados por este núcleo, tendo neste ano sua quinta versão. Podemos 

apontar como parceiro também a Fundação Vanzolini, ligada ao Departamento 

de Engenharia de Produção da USP, que permitiu a visita por parte de 

engenheiros a alguns dos empreendimentos com os quais trabalhamos, 

possibilitando um estudo cientifico das suas formas de produção. Nas 

comunidades em que atuamos a partir da metodologia de trabalho em rede 

acabamos nos tornando parceiros de diversas instituições locais. Instituições 

ligadas ao poder público também se articulam com a ITCP-USP para ações 

conjuntas, sensibilizações e formações, geralmente são as Secretarias de 

Assistência Social das subprefeituras das regiões da Cidade de São Paulo em 

que trabalhamos.  

Para a realização deste projeto contaremos com duas entidades parceiras que 

serão apresentadas abaixo: 

Circuito Fora do Eixo 

O Circuito Fora do Eixo foi fundado em 2005 com o intuito de montar uma rede 

de trabalho constituída por grupos e empreendimentos solidários atuantes na 

cadeia produtiva da cultura, pautados nos princípios da autogestão e da 

colaboração. 

A rede começou com uma parceria entre produtores das cidades de Cuiabá 

(MT), Rio Branco (AC), Uberlândia (MG) e Londrina (PR), que queriam 

estimular a circulação de bandas, o intercâmbio de tecnologia de produção e o 

escoamento de produtos nesta rota desde então batizada de Circuito Fora do 

Eixo. Hoje existem 50 pontos Fora do Eixo em todo o Brasil, distribuídos por 25 

estados do país, mais o Distrito Federal e coordenados por seis pontos de 

referências regionais. 

Os pontos fora do eixo desenvolvem ações como produção de eventos 

culturais, festivais e feiras de música, teatro, dança, cinema e artes integradas; 

agenciamento de artistas; gravações musicais, audiovisuais e radiofônicas; 
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realização de oficinas nas áreas de comunicação e cultura; coberturas, 

transmissões radiofônicas e audiovisuais ao vivo pela internet; sonorização, 

iluminação e técnica de eventos em geral; bibliotecas virtuais e físicas; lojas de 

produtos culturais virtuais e físicas; Assessoria de Comunicação; Artes visuais; 

elaboração de projetos; administração; produção; contabilidade; planejamento; 

pesquisa; seminários, palestras, encontros, fóruns, produção de livros, Cd´s, 

roupas, entre outras ações. Os pontos fora do eixo também estabelecem a 

transversalidade com agentes da comunicação, economia solidária, educação 

e movimentos sociais, fortalecendo o cenário cultural nacional. Essas 

atividades fazem parte da diretriz do Circuito Fora do Eixo para a organização 

das frentes gestoras, produtoras e de mediação de cada Ponto Fora do Eixo, 

afim de organizar cada cenário e arranjo produtivo local.  

O desenvolvimento de tal rede cultural solidária pauta sua sustentabilidade no 

método de organização concebido por um dos Coletivos fundadores da rede, o 

Espaço Cubo de Cuiabá (MT) gerador de uma tecnologia econômica - o Cubo 

Card, que se tornou fundamental para a aglutinação, mobilização e 

organização do arranjo produtivo local capaz de garantir a sustentabilidade do 

cenário cultural e consequentemente do empreendimento solidário. O Cubo 

Card é uma moeda social lastreada em serviço, e propicia um maior alcance 

das ações coletivas. 

União Popular de Mulheres (UPM) 

A União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacência é uma associação 

de bairro sem fins lucrativos, comprometida com a integração sócio-cultural e 

educacional da sociedade paulistana, na região do Campo Limpo, zona sul de 

São Paulo. Fundada em 1985, a associação tem sua sede na Casa da Criança 

e da Mulher, localizada no bairro Jardim Maria Sampaio, e desenvolve ações 

diretas em diversas linhas de atuação, são elas: social, cultural, saúde e 

pedagógica.  

Cerca de 1000 pessoas circulam na sede da associação diariamente, onde são 

executadas atividades tais como aulas de EJA (educação de jovens e adultos), 
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distribução de leite para crianças e idosos, oficinas de geração de renda, aulas 

de violão, aula de línguas, controle de pressão de idosos e aconselhamentos 

sobre alimentação, dentre outras. 

Desde 2002 a UPM tem um Ponto de Cultura, o que possibilitou ampliar as 

ações de fomento a cultura na região, fortalecendo uma rede de ações e 

grupos culturais. A inserção da associação no movimento cultural da região 

também se dá via fomento a atividades como o I Fórum Comunitário Santo 

Dias - construído com diversos grupos culturais e instituições do Campo Limpo 

e Capão Redondo -, Feira SócioCultural do Maria Sampaio - na qual várias 

entidades participam da organização e da realização expondo seus trabalho, 

oferecendo atividades à comunidade e várias apresentações culturais -, 

incentivo à linha de crédito cultural do Banco Comunitário União Sampaio, e 

participação ativa dos Saraus da região (Sarau do Binho, Sarau da Vila 

Fundão, Sarau da Cooperifa, etc). 

Agência popular de Fomento a Cultura 

Neste ano de 2010 a UPM ganhou o Prêmio Economia Viva do Ministério da 

Cultura e, com ele, irá implementar a Agência Popular de Fomento à Cultura 

Solano Trindade. Esta agência será o empreendimento incubado diretamente 

nesta proposta. O seu projeto inicial de oferecer serviços voltados para 

produção cultural a preço popular e também fomentar tecnologias de 

sustentabilidade para grupos culturais, com o objetivo de fortalecer a economia 

da cultura local será potencializada através da metodologia de trabalho descrita 

abaixo. 

A Agência Popular de Fomento à Cultura tem como principal atividade 

econômica garantir a viabilização financeira da produção artística da região de 

Campo Limpo e adjacências para que alcancem sua sustentabilidade 

econômica. Para tanto, a agencia atuará em três frentes:  

i) fomento a empreendimentos culturais, tornando realidade a linha de 

crédito cultural do Banco Comunitário União Sampaio;  
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ii) produção cultural - ampliando e democratizando o acesso aos meios de 

produção com a criação da Agência Popular de Fomento à Cultura 

com uma ilha de edição e um estúdio de gravação, além de acesso à 

internet, dando, assim, continuidade ao trabalho realizado com o 

Ponto de Cultura;  

iii) comercialização - com o fortalecimento da Loja Sociocultural, centrada 

até o momento na comercialização de artesanato local. 

A forma de atuação principal desta Agência será através do incentivo do 

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. 
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Metodologia 

 

A ITCP visa fomentar uma rede cultural na Zona Sul de São Paulo. Para tal, a 

metodologia escolhida é de desenvolvimento de um Arranjo Produtivo Local 

cujo cerne está em torno da Agência Popular de Fomento a Cultura Solano 

Trindade, como descrito no esquema abaixo. 

 

Dentro desse esquema, o Circuito Fora do Eixo irá aportar a metodologia 

organizacional e de APL, enquanto a União Popular de Mulheres (UPM) e o 

Banco comunitário União Sampaio (entidade de fomento ao desenvolvimento 

econômico do Campo Limpo), mapearão a rede e trarão as demandas locais, 

construindo coletivamente com os demais parceiros a metodologia que será 

usada para fomenta a APL. A ITCP, por sua vez, estará coordenando o projeto, 

combinando a metodologia do Circuito Fora do Eixo com a sua experiência em 

sustentabilidade de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), educação 

popular, e Economia Solidária3, de modo a construir ações que se adequem às 

necessárias locais. Por fim todos os atores envolvidos sistematizarão e 

publicarão o resultado da experiência de modo a torná-la referência 

metodológico para outras  outras ações similares. 

 

Arranjos produtivos locais (APLs) 

  

Arranjos Produtivos Locais - APL - são conjuntos de atores econômicos 

políticos e sociais, que se localizam em um determinado território, 

desenvolvendo atividades econômicas que possuam relações além de 

apresentar vínculos de produção, interação, cooperação e aprendizagem. 

  

                                                 
3
  De acordo com o Forúm Brasileiro de Economia Solidária, os pontos de convergência dos 

princípios gerais da Economia Solidária do movimento atualmente são: a valorização social do trabalho 

humano; a satisfação plena das necessidades de todos como eixo da criatividade tecnológica e da 

atividade econômica; o reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino numa economia 

fundada na solidariedade; a busca de uma relação de intercâmbio respeitoso com a natureza; e os valores 

da cooperação e da solidariedade. 
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Um APL se caracteriza por ser constituído de um número significativo de 

empreendimentos e de indivíduos atuando conjuntamente em torno de uma 

atividade produtiva predominante. Este conjunto de atores locais compartilha 

formas de cooperação e algum mecanismo de governança. Pode, também, 

incluir pequenas, médias e grandes iniciativas.  

A partir de um conjunto de variáveis, presente em graus diferentes de 

intensidade, é possível identificar a existência de um arranjo produtivo local. 

Pelo Termo de Referência para Política de Apoio ao Desenvolvimento dos 

Arranjos Produtivos Locais elaborado pelo GTP APL, um APL deve ter a 

seguinte caracterização: 

i) Ter um número significativo de empreendimentos no território e de 

indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva 

predominante – representada pelos envolvidos na condução da 

Agência e pelos empreendimentos que já possuem atuação cultural 

na região; 

ii) Compartilhar formas percebidas de cooperação e algum mecanismo de 

governança – criação de um Conselho Gestor, que seja um núcleo 

representativo de diferentes linguagens que compõem a cena local. 

  

A escolha de atuar com foco no apoio a Arranjos Produtivos Locais tem como 

uma das bases a nova percepção de políticas públicas de desenvolvimento, na 

qual o local passa a ser visto como um norte orientador de promoção 

econômica e social. 

  

Desta maneira a tecnologia dos APLs será aplicada na cadeia produtiva da 

cultura a ser potencializada na Zona Sul de São Paulo, consolidando e 

capacitando os agentes de cultura, valorizando e ampliando o potencial de 

geração de riquezas implícito na produção cultural; sempre no sentido de 

fortalecer a diversidade, o desenvolvimento local e os valores éticos 

relacionados às práticas solidárias de geração de renda. 
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Agência Popular de Fomento à Cultura – Solano Trindade 

 

A Agência Popular Solano Trindade será uma entidade de fomento à cultura na 

região do Campo Limpo e adjacências. Com a capacitação dessa agência, ela 

será responsável por multiplicar a metodologia construída com base no 

fomento a APL na região, estando inserida na comunidade e entendendo suas 

peculiaridades. Ao mesmo tempo, a agência é ligada ao Banco Comunitário 

União Sampaio, atuante na região, que via suas linhas de crédito produtivas 

servirá como um dos pilares de sustentabilidade para o APL cultural da região. 

 

Para desenvolver o Arranjo Produtivo Local, a partir da Agência, a metodologia 

norteadora inicial escolhida foi a estrutura organizacional do Circuito Fora do 

Eixo, explicada abaixo: 

Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional adotada consiste em três frentes diferentes de 

atuação, complementares entre si, organizando o fluxo de trabalho e 

informação da rede. São elas as frentes produtoras, as frentes mediadoras e as 

frentes gestoras, explicadas abaixo:  

Frente Produtora 

As frentes produtoras são grupos de indivíduos que extrapolam as 

atuações específicas das entidades. Elas são responsáveis pela 

execução dos trabalhos da rede, sendo diferentes frentes que 

desdobram e atuam dentro de um mesmo projeto. São elas que 

convertem a idealização de um projeto no papel para a prática, 

transformando as idéias em realidade. Os membros atuantes das frentes 

produtoras necessariamente participam das frentes gestoras e das 

frentes de mediação, completando o ciclo necessário para o 

desenvolvimento do setor produtivo em que estão alojados.  

As frentes produtoras se subdividem em: 
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Comunicação - Frente responsável pelos trabalhos referentes à 

comunicação e divulgação das ações da rede na comunidade e fora 

dela. 

Produção - Frente responsável pelos trabalhos de logística, 

atendimento, programação, decoração e produção geral de todos os 

eventos promovidos pela rede. Também é desta alçada todos os 

trabalhos de áudio, sonorização, palco, PA, luthieria, ensaio, gravação, 

iluminação, técnica digital, computação e qualquer demanda referente à 

técnica artística da rede. 

Comercialização – Frente responsável pela distribuição dos produtos 

gerados dentro da rede ao mercado – organização e logística da 

distribuição. 

Frente Gestora ou de Atuação 

As frentes gestoras referem-se às frentes de atuação da rede em prol do 

cenário cultural da comunidade. Estas frentes devem atender às 

necessidades do cenário e de sua cadeia produtiva, concebendo 

projetos e integrando agentes colaboradores de toda localidade. As 

frentes de atuação se principiam como projetos e tendem a se tornar 

células interdependentes, consolidando-se como uma rede desprendida 

da Agência. Dessa forma possibilita uma ação de parceria com a 

Agência atuando como parceiro para auxiliar na sustentação do cenário 

local. Os membros participantes das frentes gestoras, em sua maioria, 

atuam indiretamente ou temporariamente nas outras frentes da entidade 

e tendem a desenvolver a sua própria organização.  

Dentro dessa estrutura, os empreendimentos culturais da região (saraus, 

festivais, quermesses, feiras, etc.) são as frentes gestoras que 

receberão a capacitação e acompanhamento da Agência. 

Frente Mediadora 

As frentes mediadoras têm o papel fundamental de gerar o fluxo entre as 

frentes gestoras e as frentes produtoras da organização. São elas que 

elaboram os mecanismos de sistematização, mapeamentos, pesquisa, 
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concepção, execução e dinâmica entre os indivíduos e as frentes 

participantes do sistema solidário da entidade, democratizando todas as 

tecnologias e decisões aprovadas pelos membros da organização. As 

frentes mediadoras têm o papel fundamental de preencher qualquer 

lacuna tanto nas frentes gestoras quanto nas frentes produtoras da 

organização. As frentes de mediação devem realizar a transversalidade 

entre cada frente produtiva e gestora do processo da entidade, gerando 

o campo do planejamento, administração e finanças unidos num tripé 

gerador da sustentabilidade do grupo e do cenário cultural envolvido. 

Núcleo de Sustentabilidade (ADM/FIN) - Responsável pela concepção e 

elaboração de estratégias junto às frentes gestoras da entidade, 

ampliando o link entre as próprias frentes de atuação e as outras 

atividades do cenário cultural, ao mesmo tempo em que cuida da parte 

administrativa e financeira dos projetos. O Núcleo deve ser o principal 

mediador entre as frentes gestoras e as frentes produtoras, mantendo o 

equilíbrio da dinâmica de grupo e das necessidades que cada frente 

demanda. É papel do núcleo mediar qualquer problema mal resolvido 

entre as frentes. A UPM, conjuntamente com o Banco União Sampaio e 

o ITCP farão esse papel de frente mediadora na rede cultural da região. 

Todas as frentes elegem coordenadores e suplentes de coordenação para que 

haja maior organização e dedicação. Todos os membros são coordenadores de 

alguma frente e tornam-se automaticamente suporte das frentes que não 

estejam na coordenação. Toda discussão das frentes é relatorizada pelo seu 

coordenador, e comunicada para a rede. 

A Agência Solano Trindade priorizará a criação de alternativas solidárias 

sustentáveis para a produção cultural autoral, a partir da organização em rede 

de grupos autogestionários que trabalhem colaborativamente. Dessa forma, 

conhecer o cenário local é o primeiro passo para o desenvolvimento dos 

arranjos produtivos locais visando consolidar a rede, por isso iniciaremos com 

um mapeamento da produção cultural local já existente. Através da constituição 

e prática das frentes dentro da Agência, dá-se o início das atividades em prol 
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do desenvolvimento das parcerias, colaboradores, integrantes e gestores do 

arranjo produtivo cultural local, tornando-se aptos a replicar a metodologia. 

Além das oficinas de capacitação técnica que serão ministradas para 

desenvolvimento das ações da Agência, e que serão o início do processo de 

empoderamento dos agentes locais e futuros disseminadores das tecnologias, 

serão realizadas palestras sobre temas como direitos autorais e a economia da 

cultura; como gerar renda com redes de comercialização a partir dos produtos 

produzidos pelas iniciativas culturais; ferramentas de gestão de 

empreendimentos culturais como fluxo de caixa, controle de estoque, marketing 

dos produtos, formação de preços; entre outros. 

Para aplicar essa metodologia na Agência, haverá capacitação especifica em 

cada uma das frentes em um primeiro momento, e no fim do projeto uma 

segunda rodada aberta para todos os empreendimentos, como evidenciado no 

cronograma. As capacitações foram pensadas em conjunto com a UPM, a 

ITCP e o Circuito Fora do Eixo sendo adequadas às demandas da 

comunidade. 

Também serão planejados e realizados seminários tendo como intenção focal o 

fortalecimento, bem como o fomento da participação dos atores já envolvidos 

com a cultura na APL da Agência Solono Trindade. Neste processo a equipe 

do projeto realiza essas atividades onde as iniciativas culturais estão 

localizadas fomentando a discussão no bairro sobre economia solidária, 

economia da cultura, arranjos produtivos locais, atuação em rede, etc. Estas 

realizar-se-ão de forma a elucidar tais conceitos na comunidade e apresentar 

alternativas de desenvolvimento dentro da cadeia produtiva da cultura.  
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Cronograma 

O principal desafio é implementar o arranjo produtivo cultural local dentro da 

comunidade, e posicionar a Agência como referência de fomento ao 

empreendedorismo cultural da comunidade do Campo Limpo e adjacências. 

 A estratégia de desenvolvimento do projeto inclui mapeamento, organização, 

capacitação e expansão, primeiramente concentradas na Agência como eixo 

principal, e replicadas nos empreendimentos locais a partir dela. 

O prazo mínimo para a constituição dessa organização é de 12 meses, 

incluindo o mapeamento da cadeia produtiva cultural local, adequação das 

tecnologias necessárias para a organização coletiva, divulgação e a formação 

para o desenvolvimento do trabalho cultural. Em 12 meses é possível trabalhar 

de forma mais organizada,  dosada e eficiente, garantindo a manutenção do 

planejamento estratégico das ações, a mobilização de mais parceiros em torno 

do sistema solidário, além da expansão da experiência. 

Ação Mes

es 

           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 

Mapeamento                         

Preparação de oficinas                         

Divulgação de oficinas                         

Oficinas                         

Articulação e sensibilização                        

Seminários                         

Palestras e debates                         

Publicação             

 

Descrição das ações: 
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− Mapeamento: a equipe de formadores da ITCP, com o apoio do 

articulador local do projeto (que será da UPM) mapearão as iniciativas 

culturais já existentes na região do Campo Limpo – área de abrangência 

da APL –, a partir dos contatos que o pessoal da UPM já tem na região, 

como por exemplo: Sarau do Binho, Sarau da Vila Fundão, Teatro do 

Arrastão, Casa de Cultura Santa Tereza, etc; 

− Preparação de oficinas: contratação de equipe técnica específica para 

as formações que já foram estabelecidas; 

− Divulgação de oficinas: divulgação na região do Campo Limpo a série 

de oficinas técnicas que ocorrerão4; 

− Oficinas: realização de oficinas de áreas técnicas aplicadas ao tema 

de geração de renda a partir da cultura. Mais informações abaixo, no 

cronograma e descrição dos temas das oficinas; 

− Articulação e sensibilização: articulação nos espaços já existentes e já 

mobilizados em torno da questão cultural para sensibilização e 

divulgação dos seminários que ocorrerão em seqüência;   

− Seminários: realização de seminários sobre diversos temas acerca da 

economia da cultura, da temática da economia solidária, do contexto 

político social da região entre outras; 

− Palestras e debates: debate aberto na comunidade com palestrantes 

contratados sobre temas específicos correlacionados com o 

desenvolvimento do projeto, como por exemplo conversas sobre direitos 

autorais, consumo de cultura local, etc; 

                                                 
4
  Todos os eventos que este projeto está se propondo a executar (oficinas temáticas, seminários, 

palestras) serão encarados como atividades culturais, sendo divulgados em toda a comunidade para 

mobilizar o maior número de pessoas possível. 
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− Publicação: produção e publicação de um material sistematizando a  

experiência de incubação de uma APL de cultura no contexto de 

periferia de uma grande cidade. 

 

Oficinas  

Oficinas Seman

as 

     

 1 2 3 4 5 6 

Comunicação             

Produção             

Comercialização             

Sustentabilidade             

 

Ao longo de dois meses serão realizadas oficinas nas diferentes frentes de 

atuação inicialmente consideradas essenciais para desenvolvimento da rede 

cultural. Os convidados a ministrarem as oficinas, assim como metodologia e 

ênfase dentro de cada macro-tema serão definidos de acordo com o 

mapeamento realizado. Durante essa fase, serão identificados números de 

pessoas inicialmente envolvidas na gestão da Agência, conhecimento desses 

agentes sobre os temas pertinentes e foco a ser dado durante o processo de 

formação. Todas as oficinas serão ministradas por profissionais das áreas com 

expertise em transferência de conhecimento. 

Foram definidos como eixos centrais os seguintes temas: 

− Comunicação 

● Fotografia: oficina para desenvolver o interesse da comunidade em 

utilizar a fotografia como forma de expressão artística, assim como 

garantir conhecimento técnico e apresentar diferentes formas de 

atuação dentro desse campo. Usos da fotografia como produto de 

divulgação e valoração das ações realizadas na região;  
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● Design: oficina para iniciação em conceitos do design gráfico 

(leiturabilidade, legibilidade, estudo de cores, layout, etc), e manuseio de 

softwares específicos utilizados dentro do espectro da produção cultural 

(diagramação, tratamento de imagens, desenho, vetores, serigrafia, etc);  

● Webdesign: oficinas para desenvolvimento de blogs e sites, com objetivo 

na criação de um produto que seja utilizado pela Agência;  

● Redação: oficina para capacitação em textos a serem veiculados nos 

diferentes meios de comunicação e divulgação das ações;  

− Produção 

● Audiovisual: oficina com foco nas etapas de criação e edição de 

produtos audiovisuais.  Serão discutidas etapas para roteirização de 

diferentes estilos de produção (documentário, ficção, experimental, 

animação), suas especificidades e diferentes formas de expressão. 

Dentro da etapa de tratamento e edição de produtos, serão 

apresentados diferentes softwares  para finalização das produções e 

exercícios práticos;  

● Sonorização e Iluminação: oficina para capacitação dos alunos em 

manuseio de equipamentos e condução de apresentações ao vivo, 

assim como estúdios para ensaio e gravação.  

− Comercialização 

● Desenvolvimento de redes de distribuição em comércio justo e solidário: 

oficinas com foco na compreensão de estratégias de marketing 

utilizadas para disseminação de produtos a partir de uma rede de 

colaboradores;  

● Formação de preços pensando nos custos fixos e variáveis que 

envolvem a produção com foco na viabilidade econômica dos produtos 

culturais.  

− Sustentabilidade 

● Trabalho com os principios gerais da Economia Solidária (vide nota 1) 

de modo a pensar junto com o público da oficina como estes princípios 
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podem ser norteadores das ações de modo a potencializar o 

desenvolvimento local. 

● Gestão de projetos e sistematização de informações: oficinas para 

capacitação de agentes na condução de projetos e fluxo de informação 

dentro de uma equipe, assim como sistematização de informações e 

técnicas para transparência na condução de diferentes processos.  
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Ficha Técnica da ITCP 

Infra estrutura 

 A ITCP-USP conta com instalações cedidas desde 1999 pela 

Universidade de São Paulo, dispondo de uma área total de 450m2, sendo 

distribuidas em: 

● 2 salas grandes para reuniões gerais (capacidade: 40 pessoas); 

● 1 sala grande para coordenação; 

● 3 salas para formações e capacitações (capacidade: 25 pessoas); 

● 1 laboratório de informática; 

● 1 secretaria; 

● 1 sala para armazenamento de materiais de limpeza e de escritório; 

● 1 cozinha 

● 2 banheiros, sendo um masculino e um feminino 

 Todas as salas estão equipadas com o material necessário para o 

desenvolvimentos de suas atividades (armários, mesas, cadeiras, lousa,  

computadores, etc). Contamos ao todo com nove computadores desktop com 

acesso à internet rápida, um computador portátil, um datashow, três linhas 

telefônicas, um fax e duas impressoras. Os espaços físicos de trabalho estão 

todos em boas condições, e os equipamentos são na maioria novos. Além do 

espaço físico, a Universidade também disponibiliza um sítio virtual na web, 

onde a ITCP tem sua página hospedada - www.itcp.usp.br, bem como recursos 

financeiros para limpeza, aquisição de material básico de escritório e para 

manutenção dos equipamentos. 

 

Equipe Técnica 

Professores e técnicos: 
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 • Prof. Dr. Reinaldo Pacheco da Costa – 6 horas semanais – 

 Coordenador da ITCP-USP  

 Docente no Departamento de Engenharia de Produção da Escola 

 Politécnica da USP 

 • Prof. Dr. Augusto Camara Neiva – 3 horas semanais  

 Docente no  Departamento de Engenharia Química da Escola 

 Politécnica da USP. 

  

 • Prof. Dra. Sylvia Leser de Mello– 6 horas semanais  

 Docente aposentada no Departamento de Psicologia Social e do 

 Trabalho do Instituto de Psicologia da USP.  

 

 • Prof. Dra. Carmen Sylvia Vidigal Moraes – 2 horas semanais  

 Docente no Departamento de Administração Escolar e Economia da 

 Educação da Faculdade de Educação da USP. 

  

 • Prof. Dra. Valéria de Marcos – 2 horas semanais  

 Docente no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, 

 Letras e Ciências Humanas da USP. 

 

 • Mestre Vera Lucia Lemos Soares – 40 horas semanais 

 Mestrado em Ensino de Física, Funcionária da Pró-Reitoria de Cultura e 

 Extensão Universitária 

 

 • Doutor Paulo Ernesto Diaz Rocha – 40 horas semanais 

 Doutorado Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e 

 Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

 Funcionário da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
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Formadores: 

 

 - Ana Luzia A Laporte – curso de ciências sociais completo; 

 - Beatriz Rossi Corrales – cursando economia; 

 - Clarissa Neder– cursando ciências sociais; 

 - Denizart Busto de Fazio – curso de letras completo e cursando 

educação; 

 - Diego dos Santos Veiga Silva – cursando ciências sociais; 

 - Gabriela Vera Iglesias – cursando ciências sociais; 

 - Gabriela Rizzo Iervolino – cursando ciências sociais; 

 - João Conrado Dias Fabri – curso de ciências sociais completo; 

 - João Rafael Diniz – curso de direito completo; 

 - Leonardo Fernandes Nascimbeni – cursando ciências sociais; 

 - Lúcia Benedita de Souza – curso de gestão de tecnologias de 

informação completo; 

 - Lucimara Marcelino – cursando biologia; 

 - Nadir Silva Moraes – curso de educação completo; 

 - Silvana T de Campos – curso de ciências sociais completo e cursando 

gestão de políticas públicas; 

 - Silvia Soares de Camargo – curso de ciências sociais completo; 

 - Werner Regenthal – curso de sociologia completo; 

 

Projetos já realizados 

 

● Mercado Escola. São Paulo – SP. Cáritas Arquidiocesana do Campo 

Limpo, 2005-2006. 

Principais Resultados:  

i) Desenvolvimento da metodologia de Incubação de EES na Zona Sul de São 

Paulo, articulada às estratégias de desenvolvimento local: Banco de Trocas 

Solidárias e Clube de Trocas. 
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● Projeto Mercado-Escola e Agentes Locais: Reaplicação de Tecnologia em 

Economia Solidária para Desenvolvimento Local. Coordenadora: Mello, S. L. 

Rede de Tecnologia Social (RTS), 2005-2007.  

Principais Resultados:  

i) Reaplicação da metodologia mercado-escola na incubação de quatro EES;  

ii) Fortalecimento e desincubação do Clube de Trocas;  

iii) Implementação do Centro de Referência em Economia Solidária da Zona 

Sul. 

 

● Desenvolvimento Local a partir da Economia Solidária e da Segurança 

Alimentar no Jardim Jaqueline. Coordenador: Neiva, A. C. FINEP – MDS, 

2006- 06/2009. 

Principais Resultados:  

i) Implementação do Centro de Segurança Alimentar e Nutricional (CRSAN-

BT), articulado à Economia Solidária, no Jardim Jaqueline;  

ii) Formação da Rede de Segurança Alimentar e Nutricional do Jardim 

Jaqueline;  

iii) Formação de uma cozinha escola, integrando a capacitação para a 

alimentação saudável, com a formação em Economia Solidária;  

iv) Incubação de EES articulados à Rede do CRSAN-BT;  

v) Articulação com o poder público local e outras entidades locais. 

 

● Economia Solidária e Movimento de Moradia: Desenvolvimento Local 

Solidário para as Regiões Periféricas de São Paulo. Coordenador: Neiva, A. C. 

Convênio Ministério do Trabalho e Emprego/ Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (MTE/SENAES), 2008-2009. 

Principais Resultados:  

i) Implementação de 5 Bancos Comunitários em São Paulo; 

 

● Hortas Solidárias Urbanas. Coordenador: Moraes, C. S. V. CNPQ, 2007-

2008. 

Principais Resultados:  
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i) Formação de grupo de agricultores para transição agroecológica da 

produção em Parelheiros;  

ii) Desenvolvimento de cultivo coletivo de agro-floresta na Associação Pequeno 

Príncipe;  

iii) Sensibilização dos agricultores, poder público e entidades locais à 

Economia Solidária. 

 

● Incubação de Empreendimentos de Economia Solidária em Busca da 

Autonomia Econômica e Superação Social. Coordenador: Costa, R. P. 

Fundação Vanzolini, 07/2008-07/2009. 

Principais Resultados: i) incubação de dois grupos produtivos na área de 

costura, na região do Campo Limpo; 

 

● Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários em Rede na 

Perspectiva do Desenvolvimento Local Solidário. Coordenador: Costa, R. P.  

Programa Nacional de Incubadoras - Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (PRONINC - MDS), 2008-2009. 

Principais Resultados:  

i) Fortalecimento da estrutura do Centro de Referência em Economia Solidária 

na Zona Sul de São Paulo;  

ii) Estudo da Metodologia de pós-incubação e apoio aos EES desincubados;  

iii) Organização do II Congresso da Rede de ITCPs;  

iv) Continuidade da Incubação de EES no Jaqueline (Mãos na Massa), 

Parelheiros (Cultivar) e na Zona Sul (Clube de Trocas, Rede Solidária da Zona 

Sul, Vida em Ação);  

v) Continuidade do acompanhamento e implementação de estratégias de 

desenvolvimento local no Butantã, Campo Limpo e Parelheiros; vi) 

desenvolvimento de dois Cursos de Introdução à Economia Solidária na USP 

(2008 e 2009); 

vi) Publicação de caderno de apoio aos trabalhadores, voltado a sensibilização 

em Economia Solidária; 

vii) Publicação dos estudos desenvolvidos durante o projeto. 
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● Mãos e Mentes conectadas: tecendo a rede colaborativa agroecológica de 

Parelheiros. Coordenadora: Marcos, V. CNPQ, 2009-10/2010. 

Principais Resultados:   

i) Formação de uma Rede de Comercialização de Produtos agrícolas em 

Parelheiros; 

ii) Participação da ITCP como delegada na APA, articulando as políticas 

públicas locais as práticas e políticas de Economia Solidária;   

iii) Desenvolvimento de diagnóstico dos agricultores locais. 

 

● Mãos Dadas: articulação de costureiras da Zona Sul. Coordenadora: 

Moraes, C. S. V. UNISOL/Banco Real, 2008. 

Principais Resultados:   

i) Incubação de três grupos de costura (Estrela D'Alva, Vida em Ação e Beijo 

Mel); 

ii) Desenvolvimento de compras conjuntas, produção conjunta e formação 

conjunta dos EES de costura; 

iii) Estudo sobre a cadeia produtiva da atividade de Costura. 

 

● Mãos Dadas II: articulação de costureiras da Zona Sul. Coordenadora: 

Moraes, C. S. V. UNISOL/Banco Real, 2009. 

Principais Resultados:   

i) Continuidade da Incubação do EES Estrela D'Alva; 

ii) Incubação da Rede de EES de costura; 

iii) Implementação no Centro de Referencia em Economia Solidária da Zona 

Sul de Cento de Produção e formação em Costura e Economia Solidária. 
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Currículo da Equipe de Consultores 

 

Consultores do Circuito Fora do Eixo 

 

Caio Eduardo Tendolini e Silva é formado em Ciências Econômicas pelo Insper 

(Ex-Ibmec São Paulo), tendo trabalhado na Rhodia, na área de controladoria, 

onde cuidava da parte de budget e previsões financeiras. Trabalhou na Lynx, 

uma consultoria de responsabilidade social, onde escrevia projetos sociais, 

ambientais e culturais aplicados à Responsabilidade Social Corporativa para 

empresas de bens de consumo, construção civil e indústria automotiva e de 

aviação. Participa do Projeto Tombo, um grupo de pesquisa e ação em torno 

de temas como sustentabilidade, educação e ética, que acontece dentro do 

Insper e visa conscientizar e engajar seus alunos sobre essas questões, não 

abordadas na grade acadêmica. No início do ano fundou um coletivo de 

produção cultural para atuar junto ao Circuito Fora do Eixo, uma rede de 

produtores culturais presente em 23 estados brasileiros, que promovem a arte 

independente com base nos preceitos de economia solidária. No momento está 

abrindo uma empresa social que trabalha a democratização da música, visando 

o desenvolvimento e consolidação desse mercado no país. 

 

Daniele Nogueira da Cruz Lima, 25 anos, é Administradora de Empresas 

formada no Insper (Ex-Ibmec São Paulo). Em 2007 e 2008 atuou como analista 

financeira no Banco de Investimentos Bulltick, aonde trabalhava na 

estruturação de operações de captação para empresas. Em 2009, trabalhou 

como analista comercial da consultoria de risco RiskOffice, atuando com 

produtos voltados também para empresas. No final de 2009, Daniele fundou 

um coletivo de produção cultural para atuar como Ponto Fora do Eixo em São 

Paulo, participando das áreas de planejamento e sustentabilidade dentro do 

Circuito Fora do Eixo. Foi produtora executiva da edição São Paulo do Festival 

Grito Rock em fevereiro de 2010, e coordenadora de produção do II Festival 

Fora do Eixo, festival de artes integradas ocorrido em São Paulo em abril de 

2010. Atuou na produção do IV Observatório Fora do Eixo, atividade de 

formação dentro do Circuito que promove debates transmitidos via web, sobre 
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assuntos pertinentes a comunidade cultural. É coordenadora nacional do 

Festival Fora do Eixo e do Escritório São Paulo do CFE, responsável pela 

disseminação das ações do Circuito na capital financeira do país. 

 

Consultores da União Popular de Mulheres 

 

Rafael Mesquita, 28 anos, é Sociólogo formado pela Escola de Sociologia e 

Política de São Paulo (FESP-SP). Atua na área social desde 2002, no qual já 

desenvolveu projetos sociais na Prefeitura de São Paulo, realizando atividades 

de formação profissional (2003-2004); trabalhou na ONG´s Ato Cidadão (2004) 

e Arrastão (2005); e a partir do início de 2006 atua na instituição proponente 

deste projeto, UPM, coordenando projetos com o objetivo de promover à 

cultura e as atividades socioeconômicas locais na perspectiva da Economia 

Popular e Solidária e do desenvolvimento local, é coordenador do Ponto de 

Cultura da UPM desde então. Em 2009, por indicação dos atores envolvidos 

com o Banco Comunitário União Sampaio, que inclui a Rede Solidária da Zona 

Sul e a ITCP-USP, passou a coordenar as ações do Banco Comunitário União 

Sampaio, em razão de sua perceptível liderança e legitimidade perante a 

comunidade.  

 

Edimilson do Nascimento, 41, graduado em administração com habilitação em 

marketing, pela universidade Ítalo Brasileira, Trabalha no Banco Comunitário 

desde sua fundação, no qual atua como caixa e é responsavel pelo 

desenvolvimento do planejamento financeiro e acompanhamento dos créditos 

junto ao analista. Tem experiência como estoquista e montador, e no periodo 

de 2003 a 2005 coordenou o cursinho pré-vestibular da Educafro - rede de 

cursinhos pré-vestibulares para afro descendentes.  

 

Fernando Ferrari de Souza, 32 anos, é Sociológo formado pelo Centro 

Universitário Unisantanna. Já trabalhou como vendedor (2003-2010) na 

empresa Mult Comercial LTDA; como voluntário no Instituto da Criança 

Hospital das Clinicas SP (1998-2000); a partir de 2008 é articulador local do 

Ponto de Cultura da UPM, e nessa função mobilizou e promoveu diversas 
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atividades culturais tais como Movimento Hip Hop, Fórum Comunitário Santo 

Dias, Movimento de Mulheres, dentre outros; desde 2009 é coordenador 

cultural do Sarau Vila Fundão – Campo Limpo, zona sul de São Paulo. 

 

Contratação 

 

Os consultores do Circuito Fora do Eixo, Caio Silva e Daniele da Cruz, assim 

como os consultores Edmilson do Nascimento e Fernando Ferrari, da 

associação de bairro União Popular de Mulheres, serão contratados como 

oficineiros de metodologia. Rafael Mesquita será contratado como articulador 

local. 
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Orçamento 

 

Rubrica de serviços de 
terceiros – pessoa 
jurídica:     

 

      

  Quantidade Valor unitário  Total   

Gráfica* 1 5450 5450   

Serviços de editoração 1 5950 5950   

    Total: 11400   

      

Rubrica diárias:      

      

  Quantidade Valor unitário  Total   

Diária (alimentação + 
transporte) 240 35 8400  

 

      

Rubrica de serviços de terceiros – pessoa física**:    

      

Equipe Executora Quantidade 
Valor bruto unitário 
(mês – R$) Tempo (mês) Total Parcial 

 

Oficineiro de metodologia 6 1150 12 82800  

Coordenador executivo 1 1725 12 20700  

Articulador local 1 1725 12 20700  

   Total: 124200  

      

  Quantidade Valor bruto/Hora (R$) Horas/Semana Total  

Oficineiro técnico 6 35 20 4200  

      

  Quantidade 
Valor bruto unitário 
(palestra – R$) Total  

 

Palestrante 6 300 1800   

      

Total da rubrica de 
serviços de terceiros – 
pessoa física: 130200    

 

      

Total do projeto: 150000     

      

* Material de divulgação, material didático     

      

Contrapartida não-financeira:      

      

Outros Serviços de Terceiros / Pessoa 
Física Cargo Valor/Hora Horas/Semana Total  

Profa. Dra. Carmem Sylvia Vidigal Moraes 
RDIDP MS-
5 56,44 8 21672,96  

Paulo Ernesto Diaz Rocha (funcionário da 
USP) 

Superior I  -
B 22,9 8 8793,6  

   Total: 30466,56  
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