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ESPAÇO MULTIPLICIDADE

O Espaço Multiplicidade Escritório Colaborativo Ltda. é uma empresa com visão 
para o mundo de oportunidades que todos temos ao nosso redor e, principalmente, 
à nossa frente: o futuro. Promovemos parcerias, realizamos projetos e consultorias 
qualificadas sobre diversos temas e abordagens no campo do empreendedorismo, 
sempre contemplando o conceito de colaboração.

Nossa fortaleza está no trabalho colaborativo, com incentivo à formação de redes 
para a realização de projetos que contribuam para um mundo sustentável, empreendedor 
e incentivador para empreendedoras e empreendedores. Em resumo, trabalhamos para 
um mundo que gere renda e felicidade para as pessoas.

E foi com a nossa fortaleza e conhecimento que vencemos o Edital de Licitação de 
Pregão Eletrônico 042/2014, da Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito 
Federal, com vistas à prestação de serviços técnicos visando a implementação de ações 
de economia solidária no Distrito Federal.

Aceitamos um grande desafio. Poucos recursos, um cenário desanimador no campo 
da economia solidária e a incerteza sobre os resultados. Entretanto, os desafios são o 
nosso combustível. Nossa equipe e todos os nossos colaboradoras e colaboradores são 
movidos pelos desafios. Sem eles, o sentimento de cumprimento de metas, etapas e 
realização de nossos objetivos fica vazio. Ao final de cada projeto realizado, queremos 
sempre ter a certeza de que fizemos o melhor: agregamos pessoas e empresas, 
viabilizamos parcerias para novos projetos, auxiliamos na geração de renda e trabalho, 
damos sentido ao esforço coletivo para empreender. 

O projeto “Ações Integradas de Economia Solidária: Geração de trabalho e renda, 
autogestão e desenvolvimento local” é um exemplo de objetivo alcançado. E também 
de inovação. Nossa experiência nos deu bagagem para lidar com empreendedoras e 
empreendedores em diversas áreas do conhecimento. Atuamos como elo entre o projeto 
e a comunidade, com uma relação direta com a comunidade para divulgação das ações 
do projeto e identificação de demandas. Apoiamos a organização dos EES, realizamos 
o levantamento de informações, mapeamentos das iniciativas de economia criativa e 
solidária, fizemos o diagnóstico das potencialidades e vocações econômicas locais, 
identificando as oportunidades e gargalos existentes. Também nos articulamos com 
parceiros locais, visando o fortalecimento dos EES por meio da divulgação de políticas 
públicas de apoio aos EES, do apoio à formação de redes de EES, da mobilização dos 
EES para a participação em atividades formativas, como palestras, oficinas e seminários 
que promoveram a economia criativa e solidária. Estimulamos e apoiamos o intercâmbio 
e a articulação entre os diversos atores sociais envolvidos com iniciativas de economia 
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relatórios mensais das atividades desenvolvidas no projeto e apoiamos a elaboração de 
Planos Locais de Desenvolvimento e Economia Criativa e Solidária.

Esta foi a primeira vez que tivemos contato com empreendedoras e empreendedores 
solidários. Com a realização do Projeto, trabalhamos não somente no Plano Piloto. 
Fomos às cidades satélites e ao Entorno do Distrito Federal. O mundo à nossa volta 
e à nossa frente se mostrou muito maior, mais interessante e cheio de oportunidades. 
A economia solidária no Distrito Federal é feita de pessoas reais, com desafios e barreiras 
no cotidiano bastante diferentes do mundo do empreendedorismo como conhecemos. 
O trabalho realizado neste primeiro ano foi recompensador em todos os sentidos. 
A seguir, contamos essa história em um resumo consolidado das atividades executadas 
nesses 16 meses de projeto.
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INTRODUÇÃO

Este relatório descreve, problematiza e consolida todas as atividades executadas 
pelo Espaço Multiplicidade dentro do escopo do projeto determinado através do Edital de 
Pregão Eletrônico nº 42/2014 da SECULT/DF, que prevê a “Promoção de ações integradas 
de economia solidária para o desenvolvimento local e territorial e a superação da extrema 
pobreza”, no que se refere ao cumprimento das Metas 01, 02 e 05 previstas: Meta 01 – 
Organização e mobilização das comunidades e empreendimentos econômicos solidários; 
Meta 02 – Implantação de espaços multifuncionais, de Economia Criativa e Solidária, em 
05 territórios; e Meta 05 – Organização da comercialização solidária.

Como justificativa para a realização das atividades, foram apresentadas nos 
relatórios mensais análises e discussões sobre o estado da arte da economia solidária no 
Distrito Federal. Concebido inicialmente do ponto de vista demográfico para atender a 
uma população de aproximada de 500 mil habitantes, o DF extrapolou todas as previsões 
iniciais em função do desequilíbrio regional do país e o próprio dinamismo da diversidade 
das pessoas, empreendimentos e serviços que o compõem. Brasília é, hoje, um ponto 
importante de migração nacional.

O PIB do DF gira, atualmente, em torno de 164 bilhões de reais (2011), com 
predominância do setor de serviços (93% do PIB), que absorve 90% da força de trabalho 
local, com concentração de 70% na região central, o Plano Piloto. A arrecadação tributária 
anual é de 27 bilhões de reais, sendo que metade desse valor corresponde a repasses do 
Fundo Constitucional do DF. Essa evidente polarização social é ainda mais potencializada 
pela distribuição do espaço urbano, colocando, de um lado, o Plano Piloto e, de outro, as 
demais Regiões Administrativas (RAs) e Entorno.

Por essa razão, a criação de postos de trabalho baseada nas formas subordinadas 
de trabalho assalariado e sem uma preocupação com o desenvolvimento equilibrado 
das diferentes regiões não tem sido, historicamente, capaz de ajudar a superar essas 
contradições e antagonismos sociais no DF que, em perspectiva, podem se agravar em 
razão de diversos fatores.

Nesse sentido, o papel das políticas públicas de inclusão produtiva com base nos 
princípios da economia solidária são algumas das estratégias que o Governo Federal, em 
parceria com Governo do Distrito Federal, vem organizando e executando, com objetivo 
de enfrentamento e superação dessa realidade.

Dois fatores foram levados em consideração pelo Espaço Multiplicidade no 
processo de execução do Projeto “Promoção de ações integradas de economia solidária 
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do Distrito Federal:

• A hegemonia do serviço público no Distrito Federal, o que se traduz em grande 
dificuldade de geração de empregos, de empreendedorismo e de iniciativas de 
produção;

• A expressiva concentração populacional no eixo Brasília-Entorno-Goiânia, que 
reúne metade da população do Centro-Oeste brasileiro.

Nessa direção, o trabalho dos agentes locais durante toda a execução do projeto 
nestes 16 meses teve foco no estímulo à geração de trabalho e renda, autogestão e 
desenvolvimento local nos Territórios contemplados. Nossa preocupação foi com a 
criação de alternativas ao serviço público, com o objetivo de impulsionar novas formas 
de geração de trabalho e renda para além de um modelo que não contempla todas 
as vicissitudes de uma população que cresce a cada dia, apresentando necessidades 
e desafios de mobilidade, acesso à educação e a serviços de saúde, entre outros. 
A produção realizada por artesãos e artesãs, além de empreendimentos no campo da 
reciclagem e da produção cultural se revelaram alternativas com grande produtividade 
e potencial.

O Projeto “Promoção de ações integradas de economia solidária para o 
desenvolvimento local e territorial e a superação da extrema pobreza” foi um 
marco no campo da economia solidária no Distrito Federal. Entramos nas casas e 
empreendimentos de pessoas que tocavam seus pequenos negócios ou iniciativas sem 
nenhum incentivo. Foi possível oferecer orientação qualificada, com aplicação imediata 
no melhoramento de seus negócios e, consequentemente, com ganhos importantes 
para suas vidas e comunidades.
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O PROJETO

Projeto “Promoção de ações integradas de economia solidária para o 
desenvolvimento local e territorial e a superação da extrema pobreza” teve como objetivo 
atender ao previsto no item 1 do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico 042/2014, da 
Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal, com vistas à “prestação 
de serviços técnicos visando a implementação de ações de economia solidária nas 
seguintes áreas:

1. Prestação de serviços de organização de empreendimentos econômicos 
solidários por meio de 10 encontros, realização de um diagnóstico e 
disponibilização de equipe técnica;

2. Manutenção e gestão dos cinco pontos fixos de comercialização;

3. Prestação de serviços técnicos de orientação e elaboração de 39 planos de 
negócios junto aos empreendimentos solidários.

A empresa contratada para desempenhar o serviço deveria contemplar, em seu rol 
de atuação, os seguintes serviços:

a. Incentivar e apoiar mecanismos de geração de trabalho e renda;

b. Apoiar o desenvolvimento e a comercialização de serviços e produtos inovadores;

c. Promover a cooperação institucional;

d. Desenvolver competências empreendedoras;

e. Estimular, fomentar e apoiar a Realização de Feiras de Economia Solidária;

f. Estimular a realização de Clubes de Trocas;

g. Promover a Comercialização Solidária dos Produtos dos Empreendimentos 
Econômicos Solidários;

h. Fomentar a criação de novos Empreendimentos Econômicos Solidários;

i. Fomentar a criação de Redes de Cooperação e Comercialização Solidária;

j. Fomentar o desenvolvimento econômico local, através de seus agentes de 
desenvolvimento, como sendo articuladores de ações comunitárias.
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estabelecidos no edital:

1. Território Central: Plano Piloto, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho 
Fundo I, Guará, Cruzeiro e Estrutural.

2. Território Leste: Sobradinho I e II, Planaltina, Itapoã, Paranoá e São Sebastião.

3. Território Sul: Santa Maria e Gama.

4. Território Noroeste: Brazlândia, Ceilândia e Taguatinga.

5. Território Sudoeste: Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo II.

Sobre o detalhamento do objeto e especificação dos serviços a serem executados, 
o edital se referia ao cumprimento de etapas específicas dentro de duas metas:

Meta 1: Organização e mobilização das comunidades e empreendimentos econômicos 
solidários; e

Meta 2: Implantação de espaços multifuncionais de Economia Criativa e Solidária, em 
cinco territórios, assumindo a execução dos seguintes produtos/serviços:

• Organizar uma equipe técnica para gestão das Metas 1 e 2;

• Gerenciar a execução do projeto por meio da contratação de 15 Agentes de 
Desenvolvimento Solidário, a serem distribuído nos cinco territórios atendidos;

• Realizar 10 encontros com foco na apresentação, planejamento e monitoramento 
das Metas do convênio;

• Apoiar 100 Empreendimentos Econômicos Solidários e comunidades, distribuídos 
nos cinco territórios atendidos, por meio do acompanhamento organizacional e 
da mobilização para que os mesmos possam vir a acessar politicas públicas;

• Realizar diagnósticos com objetivo de analisar as potencialidades de desenvolver 
a economia solidária nos cinco territórios atendidos;

• Manter e apoiar a gestão de cinco Centros Públicos de Economia Criativa e 
Solidária;

• Elaborar 39 Planos de Sustentabilidade ou de Negócios nos Empreendimentos 
Econômicos Solidários situados nos cincos territórios selecionados pelo 
convênio.

O item 4.1 – Meta 01 – Organização e mobilização das comunidades e 
empreendimentos econômicos solidários, previa duas ações:

Ação 1.1: Articulação e mobilização das comunidades e dos empreendimentos de 
economia criativa e solidária em cada um dos cinco territórios atendidos pelo convênio 
para realização das seguintes atividades:
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cooperação territorial;

b. Realizar levantamento de informações que contribua para a construção de 
diagnóstico das potencialidades locais e territoriais, identificando oportunidades 
e desafios;

c. Articular parceiros locais visando o fortalecimento dos empreendimentos 
econômicos solidários;

d. Divulgar políticas públicas de apoio aos empreendimentos econômicos 
solidários;

e. Mobilizar a comunidade e empreendimentos para a participação nos eventos, 
palestras, oficinas e seminários que promovam a economia criativa e solidária;

f. Estimular e apoiar o intercâmbio e a articulação entre os diversos atores sociais 
envolvidos com iniciativas de economia criativa e solidária;

Ação 1.2: Realização de atividades voltadas à apresentação, planejamento e 
monitoramento do projeto:

a. Realização de um encontro destinado a apresentação do projeto;

b. Realização de cinco encontros (um em cada território) de planejamento do 
projeto;

c. Realização de três encontros de monitoramento do plano de execução do 
projeto;

d. Realização de um encontro de avaliação e encerramento do projeto.

Ação 1.3: Realizar levantamento de informações que contribua para a construção de 
diagnóstico das potencialidades locais e territoriais, identificando oportunidades e 
desafios.

O item 4.3 do referido edital contemplava o detalhamento das ações da Meta 2 
– Implantação e Gestão de espaço multifuncional de Economia Criativa e Solidaria, em 
cinco territórios:

Ação 2.1: Elaboração de cinco Planos de Gestão dos Centros Públicos

Ação 2.2: Apoio à manutenção de cinco Centros Públicos de Economia Solidária, por 
meio de limpeza e conservação.

Ação 2.3: Organizar plano de comunicação com identidade visual dos cinco Centros 
Públicos de Economia Solidária.

O item 4.4 do edital contemplava o detalhamento das ações da Meta 5 – Organização 
da comercialização solidária:

Ação 5.6: Contratação de serviço especializado com capacidade técnica e acadêmica 
para a elaboração de 39 planos de negócio para os EES, inclusive para acesso às 
licitações públicas.
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A EQUIPE

Para a realização do projeto, o Espaço Multiplicidade contratou uma equipe 
diversificada e comprometida com os princípios da Economia Solidária. Tivemos a 
preocupação de buscar agentes solidários dentro dos próprios territórios, com o objetivo 
de aproximar os empreendimentos de economia solidária o máximo possível e diminuir as 
distâncias culturais, educacionais ou mesmo de experiências vividas.

Acreditamos que se reconhecer no outro é uma vantagem importante para a 
transmissão de conhecimento. O papel dos agentes solidários foi fundamental para que 
o atendimento aos empreendedores e empreendedoras de economia solidária fosse 
humano e, ao mesmo tempo, com qualidade técnica. O objetivo foi o de fazer com que as 
pessoas se sentissem acolhidas, tendo sua realidade considerada e respeitada em todos 
os níveis.

Conforme descrito no Edital 42/2014 que norteou as atividades de todo o projeto, as 
atribuições dos agentes solidários procuraram contemplar todas as vicissitudes de uma 
abordagem especializada para os empreendimentos de economia solidária:

• Atuar como elo entre o projeto e a comunidade;

• Atuar diretamente junto a comunidade para divulgação das ações do projeto e 
identificação de demandas;

• Apoiar a organização dos EES;

• Realizar levantamento de informações, mapeamentos das iniciativas de economia 
criativa e solidária diagnóstico das potencialidades e vocações econômicas 
locais, identificando as oportunidades e gargalos existentes;

• Articular-se com parceiros locais, visando o fortalecimento dos EES;

• Divulgar políticas públicas de apoio aos EES;

• Apoiar a formação de redes de EES;

• Mobilizar os EES para a participação em atividades formativas, como palestras, 
oficinas e seminários que promovam a economia criativa e solidária;

• Estimular e apoiar o intercâmbio e a articulação entre os diversos atores sociais 
envolvidos com iniciativas de economia criativa e solidária;
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• Elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas no projeto e dar apoio 
na elaboração de Planos Locais de Desenvolvimento e Economia Criativa e 
Solidária.

Ao longo da execução do projeto, alguns colaboradores foram desligados e novos 
contratados. Houve também mobilidade dentro da hierarquia dos integrantes do projeto. É 
importante ressaltar que o Projeto termina também com um sentimento de satisfação em 
relação às pessoas que nele trabalharam. Ao final de 16 meses, colocamos no mercado 
profissionais com uma bagagem importante não somente na vivência dos desafios que o 
projeto nos apresentou, mas também capacitados tecnicamente com um rol importante 
de ferramentas de trabalho, que vão desde cursos de microcrédito a oficinas e workshops 
de elaboração de planos de negócios, organização e uso do tempo, entre outros.

Por aqui passaram 30 profissionais, com os mais diversos perfis, mas todos 
comprometidos com o avanço e o incremento da economia solidária no Distrito Federal:

Cristiane Pereira
Diretora (set/2014 a jan/2016)

Diretora de Relacionamento e Negócios do Espaço Multiplicidade, administradora de 
empresas com especialização em gestão de tecnologia da informação, palestrante e 
articulista na área de empreendedorismo. Experiência de 25 anos em qualidade total, 
mapeamento de processos e gestão de projetos.

Alexandre Nasiasene Gomes
Diretor (set/2014 a jan/2016)

Diretor de Projetos Corporativos do Espaço Multiplicidade, administrador de empresas com 
MBA em Gestão de Projetos, palestrante e gerente de projetos. Experiência de 20 anos 
nas áreas estratégicas, administrativas, financeiro, tecnologia da informação, organização, 
sistemas e métodos, com foco em gestão de web e projetos.
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Crislene Pereira
Diretora (set/2014 a jan/2016)

Diretora Administrativa do Espaço Multiplicidade, cursando Administração de Empresas. Já 
foi gestora de processos, trabalhou com ITIL e hoje é responsável por toda a gestão da 
infraestrutura do Multiplicidade.

Cristiane Pereira Santos
Coordenadora (set/2014 a jan/2016)

Coordenadora Geral do Projeto Ações Integradas, é jornalista e especialista em economia 
solidária. Foi assessora de comunicação no Banco do Brasil, Fundação Palmares e Câmara 
dos Deputados, entre outros. Experiência de 10 anos em coordenação de projetos de 
economia solidária e economia criativa.

Claudiney Dornelas Gomes
Coordenador de apoio do projeto ações integradas (set/2014 a abr/2015)
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Wanessa Azevedo de Andrade
Apoio Administrativo (fev/2015 a abr/2015) / 

Coordenadora de apoio ao projeto Ações Integradas. 
(abr/2015 a nov/2015)

Lincoln Bruno Targino Pedrosa
Agente – Território Sul (jun/2015 a nov/2015) / 

Coordenador de apoio ao projeto Ações Integradas.  
(nov/2015 a jan/2016)

Daniel Medeiros Nunes
Apoio Administrativo (set/2014 a jan/2016)

Fernanda Mascarenhas Rocha
Apoio Administrativo (set/2014 a fev/2015)
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Rodrigo Bello de Souza
Agente  – Território Central (out/2014 a abr/2015) / 

Apoio Administrativo – Território Central 
(abr/2015 a jan/2016)

Adriano Borges Alves
Agente – Território Leste (set/2014 a jan/2016)

Agostinho Pereira Caetano
Agente – Território Central (jan/2015 a jan/2016)

Ana Carolina Vaz de Mello Almeida Lopes
Agente – Território Central (mai/2015 a out/2015)
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Andréa Cangussú André
Agente – Território Central (out/2014 a jan/2015)

Antenor Paraíso Aparecido de Almeida
Agente – Território Sudoeste (fev/2015 a jan/2016)

Cristiane Ramos Fortes
Agente – Território Central (set/2015 a jan/2016)

Doralice Carvalho dos Santos
Agente – Território Leste (out/2014 a jan/2016)
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Elizarda Guedes
Agente – Território Sudoeste (abr/2015 a jan/2016)

Fabyana Sousa Oliveira
Agente – Território Sul (nov/2014 a jan/2016)

Francisco de Assis Ferreira da Silva
Agente – Território Sul (nov/2014 a mai/2015)

Guelri Ramon Araújo Negreiros
Agente – Território Sul (fev/2015 a ago/2015)
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Karen Santos de Sousa
Agente – Território Leste (set/2014 a mar/2015)

Jocenildo Alves dos Santos
Agente – Território Leste (abr/2015 a jan/2016)

Ligiane Ferreira dos Santos
Agente – Território Central (jan/2015 a mai/2015)

Nilo Cauê Velez da Silva
Agente – Território Noroeste (jun/2015 a jan/2016)



18

A
 E

Q
U

IP
E

Pedro Gabriel de Lucena
Agente (out/2014 a out/2014)

Rhaiza Moreira de Carvalho
Agente – Território Sudoeste (jan/2015 a abr/2015)

Sérgio de Cássio Souza Nascimento
Agente – Rede Correria (jan/2015 a jan/2016)

Simone Moreira de Morais
Agente – Território Central (jan/2015 a mar/2015)



19

A
 E

Q
U

IP
E

Tainá Raiane Silva
Agente – PNMPO (Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado) e Cooperativa 
Cooservcred (fev/2015 a jan/2016)

Outros profissionais de diversas áreas do conhecimento e diferentes tipos de 
qualificação participaram do Projeto Ações Integradas, realizando consultorias pontuais, 
tanto na concepção e elaboração dos diagnósticos como na elaboração dos planos de 
negócios e dos Canvas:

• Marconi Brito Maia - Plano de Negócios

• Anita Gallo - Plano de Negócios

• André Eloy Soares - Canvas

• Robert Souza - Diagnóstico

• Gledson de Oliveira Almeida - Plano de Negócios
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EMPREENDIMENTOS ATENDIDOS

Foram atendidos 130 Empreendimentos de Economia Solidária nos cinco Territórios. 
Todos os EES receberam informações, treinamento ou suporte para que seus negócios 
pudessem ser alavancados, reestruturados ou redesenhados. Ao todo, 5.153 pessoas 
diretamente ligadas aos EES foram beneficiadas com o projeto. Para além do atendimento 
direto às EES, foram realizados cinco Encontros Territoriais, que reuniram os EES para 
divulgação e apresentação do projeto, formação de parcerias e capacitação para 
acesso a microcrédito, desenho de plano de negócios (Canvas) e outras modalidades de 
consultoria, todas realizadas gratuitamente.

ABIDS

Amoleto Ilustrações

APAED

Arte Jornais

Artesanato e Crochê

Artigos para casa

Arts Patty e Patty’s

Asforro

Asprosanta

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE 
DE DEFICIENTES VISUAIS-
GRUPO DE ARTES TÁTEIS

Associação Cozinha Cultural

Associação Cultural de 
Esporte e Artes Central

Associação de Artesanato Ceilândia

Associação de Artesãos de Sobradinho II

Associação de Assistência Social Semeador

Associação de Mulheres Sobradinho

Associação dos Artesãos 
Culinaristas de Sobradinho II

Associação dos Idosos da Ceilândia

Associação Leões de Judá

Associação Menino de Ceilândia

Associação Sementes de Buritis

Atelier Roda de fiar

Auriester

Banco Comunitário da Estrutural

Banco Comunitário do Itapoã

Bateria Nota Show - ABNS

Bello Crepe

Benedita Artesanato

Bicentro

Boneca de Pano

Brincando com Pano

Cantinho Mineiro (paranoá)

Capoeira Sol Nascente - Instituto Mãe Africa

Caps Sobradinho

Carpe Diem

Casa de Capoeira

Casa de Recuperação mulheres de Deus

CEDEP

Central do Cerrado
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SCENTRO DE REFERÊNCIA DO NEGRO

Cerrado Street

Charme Salao de beleza

CIA TEATRAL

Cláudia Lanches

Clínica de estética Madá Sabiá

Clouds Personalizado

Coisas da Vovó

Consultora de Beleza Eliana

Consultoria em marquetink digital

Coopline

Corpo de Bombeiros da Ceilândia 8 GBM/DF

Costuras Nilene

Criato Unifórmes mudou para TAU uniformes

Croche com Artes

Del Rei pamonhas

Diana Modas

Dina Quadros

Dine Alta Costura

Do Bem Bolsas e Acessórios

Donana Salgadeira

Du arte

Ecolavagem Especial

Edinho Faz Tudo

Eliane Alimentos

Eliane Festas

Elisa Duarte Artesanato

Elizabeth Artesanato

Empório Das Artes

Entre nós

Erva doce

Estilo Rolé

Exata Costura

Fátima Goes

Flor de Mulher

GE Mandalas

Genilda Bordados em Geral

Grupo Chaves

Grupo de Mosaico do CAPS Paranoá

Gunga Audio e Visual

GUT GUT

Helen Salão

Instituto Assistencial Maria do Barro

Instituto Candango de Artes

Instituto Educar

Iranildes Artesanato e  Decoração

Irene

Irenir

Jovem de Expressão

K Tia Custum

Lar dos Velhinhos

LB Som

Leo festas

Lindalva Gomes

Lixo Mania

Loja Virtual Meta Loja

Luartes Produtos em MDF e 
reciclagem de garrafas

Maluco Voador

Marcia Artes

Maria do Socorro Podóloga

Maria Edileusa

Maria Flor

Maria Lucia Padaria

Mariale

Mercadinho Sena

Mimos de Menina

MRI Arts

Na Brisa

Oficina de costura Raimunda

Organização Atitude

Pericles decorção
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SPolo de Roupas Íntimas de Sobradinho

Raimunda Nonata da Conceição Moreira

Red Shot

Renato Móveis

Resgate Circence

Restaurante del lago

Rosa Costura

Salão De Beleza Charme

Sarau da CM (mudou o nome 
para Sarau Voz e Alma)

Semeando arte

Serigrafia Samambaia

Simone moda

Sintético da Bica

Sirleide Rodrigues Moda e Decoração

Sonar

Sueli Marmitex

Tentação Chocolates

Tok Mágico

Vanderlei Festas

Vila do Artesão
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METODOLOGIA, PESQUISA E INOVAÇÃO

Foram utilizadas diversas ferramentas metodológicas para alcançar os resultados 
previstos e incrementar as atuações tanto dos agentes quanto dos empreendimentos 
apoiados ao longo de toda a execução do projeto. Além disso, o diagnóstico realizado 
previsto no projeto sobre Economia Solidária norteou todas as ações do projeto. Foi 
realizado levantamento bibliográfico consistente sobre o tema, o que instrumentalizou 
toda a equipe durante o andamento do projeto.

No início do Projeto foi realizado Workshop de Nivelamento para apresentar os 
conceitos que seriam usados durante toda a sua execução. Foram utilizadas Metodologias 
de Gestão de Projetos baseados no Business Model Canvas – PMCANVAS, para que 
toda a equipe do Projeto pudesse cocriar os grupos de entregas previstos no termo de 
referência.  Após a criação do Plano de Projeto simplificado, de maneira colaborativa e 
criativa, a equipe pode debater, conhecer e aprofundar o tema da Economia Solidária, 
com foco especial na modelagem de projetos, processos, métricas (indicadores), sempre 
alinhados com as Metas, Ações e Objetivos do Projeto.

As equipes se dividiram em oficinas práticas com ferramentas de Design Thinking, 
que pode ser definido como uma abordagem que permite que empresas coloquem as 
pessoas no centro de sua estratégia para co-criar soluções de alto valor percebido. O 
Design Thinking é formado pelos pilares Empatia, Colaboração e Experimentação, partes 
integrantes da cultura de qualquer negócio que queira inovar e se manter competitivo 
e relevante no atual cenário socioeconômico. O especialista em design de serviços, 
modelagem de negócios, projetos e processos Alexandre Nasiasene Gomes, do Espaço 
Multiplicidade, com apoio do consultor contratado André Eloy, conduziu a equipe de 
coordenadores do Projeto Ações Integradas para um treinamento intensivo, que pôde ser 
replicado junto aos Empreendimentos de Economia Solidária durante toda a execução do 
Projeto.

Durante a modelagem do projeto foram repassados conceitos amplos de gestão de 
projetos, com todo o rigor do conhecido modelo do PMI - Project Management Institute 
– o maior e mais prestigiado organismo que disciplina a gestão de projetos em todo o 
mundo –, porém, de uma maneira prática e didática onde a clareza de ideias e visão 
sistêmica do modelo utilizado e difundido pelo Professor Finochio (FGV) ajuda muito a 
entender a dinâmica da Gestão de Projetos.

Desta maneira, o Projeto Ações Integradas recebeu o nivelamento para a 
compreensão de toda a base teórica de Gestão de Projetos, Portfólio e Projetos. Com 
oficinas práticas, a equipe se tornou sintonizada e unida para a realização e cumprimento 
das metas a serem alcançadas. Foi possível agregar modernidade e inovação ao Projeto, 
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Oo que resultou em uma melhor abordagem junto aos EES e a uma mobilização otimizada 

das comunidades envolvidas.

Os aspectos regionais dos Territórios foram contemplados durante todo o 
planejamento estratégico e na elaboração dos treinamentos e oficinas, com o objetivo 
de atingir as meta de articulação e mobilização das comunidades em cada  um dos cinco 
Territórios atendidos para a realização das seguintes atividades: a) Apoiar a organização 
de empreendimentos econômicos solidários e redes de cooperação territorial; b) Realizar 
levantamento de informações que contribuam para a construção de diagnóstico das 
potencialidades locais e territoriais, identificando oportunidades e desafios; c) Articular 
parceiros locais visando o fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários; 
d) Divulgar políticas públicas de apoio aos empreendimentos econômicos solidários; e) 
Mobilizar a comunidade e empreendimentos para a participação nos eventos, palestras, 
oficinas e seminários que promovam a economia criativa e solidária; f) Estimular e apoiar 
o intercâmbio e a articulação entre os diversos atores sociais envolvidos com iniciativas 
de economia criativa e solidária.

Misturando conceitos como gamificação, design de serviços, métodos ágeis em 
gestão de projetos como o Scrum e a ferramenta Points of You. Com a equipe unida e 
integrada no mesmo foco, o Projeto pôde ser realizado com vistas a excelentes resultados.

Scrum

Para facilitar a compreensão sobre gestão de projetos, foram utilizados conceitos 
dos métodos ágeis de gerenciamento, com a técnica do Scrum, um framework de 
desenvolvimento interativo e incremental utilizado no gerenciamento de projetos e 
desenvolvimento de software ágil. A abordagem possui seu foco no gerenciamento e 
projeto organizacional, onde existem dificuldades de planejamento à frente, como foi o 
caso do Projeto Ações Integradas.
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Apesar do Scrum ter sido destinado para gerenciamento de projetos de software, 
ele possui aplicações em equipes para praticamente qualquer tipo de projeto onde o 
ponto forte é o fortalecimento da colaboração entre os integrantes. A convergência de 
opiniões para esclarecimento do que será feito acontece em reuniões da equipe, com 
ciclos curtos para facilitar o gerenciamento das tarefas a serem cumpridas e entregues 
em tempo hábil e dentro do cronograma estipulado.

O método Scrum foi uma ferramenta facilitador da gestão do Projeto, sem exigir 
softwares sofisticados e caros e, ao mesmo tempo, contribuiu para o fortalecimento do 
trabalho em equipe.
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Design Thinking

O Design Thinking ajuda na imersão e no entendimento de parâmetros e 
padrões essenciais para criar projetos de melhor qualidade. Utilizado hoje em grandes 
companhias em todo o mundo, o processo ajuda a compartilhar o pensamento crítico e 
criativo, ajudando a organizar informações e ideias e, assim, auxiliando na convergência 
de opiniões, interação e colaboração. Em projetos que possuem como foco a Economia 
Solidária, esta abordagem se mostra extremamente eficiente e aderente aos objetivos 
estabelecidos.



27

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

, P
E

S
Q

U
IS

A
 E

 I
N

O
V

A
Ç

Ã
O

Business Model Canvas

Dentro do processo de desenho de um novo serviço, é necessário modelar, em nível 
agregado, o negócio que será proposto, com vistas à compreensão da proposta de valor, 
a forma de relacionamento com o mercado, a estrutura de gestão interna e o modelo 
financeiro que suportará o serviço. Para isso, utilizamos a metodologia de modelagem de 
negócios por meio do Business Model Canvas, de Alex Osterwalder. A partir das melhores 
práticas identificadas no processo de benchmarking, e considerando os principais grupos 
de clientes criados na etapa do mapa de empatia por meio de personas, a versão inicial 
do modelo de negócio é construída.

O Business Model Canvas é um modelo que representa como uma organização é 
capaz de gerar, entregar e captar valor junto ao seu cliente. As perspectivas desse modelo 
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serviços, como ela entrega isso a seus clientes, como ela ganha dinheiro com isso, como 
ela produz ou executa seu produto ou serviço, além de considerar quais os custos para 
essa operação.

Para isso, criou-se um painel que representa nove principais perspectivas de um 
negócio:

• Segmentação de clientes

• Proposta de valor

• Canais

• Relacionamento

• Fontes de receita

• Recursos chave

• Atividades chave

• Parceiros chave

• Estrutura de custos

PM Canvas – Project Model Canvas

O gerenciamento de projetos possui uma consolidada metodologia que vem sendo 
adotada por empresas de todos os portes nos últimos anos. Por meio do PMI – Project 
Management Institute e o PMBok – Project Management Body of Knowledge, profissionais 
do mundo todo vêm testando e discutindo as melhores práticas de gerenciamento de 
projetos em organizações. Por meio de processos e ferramentas pré-definidas, tornou-
se possível otimizar o controle de entregas, prazos, recursos e atores envolvidos em um 
projeto. Porém, a quantidade e tamanho dos documentos utilizados no gerenciamento 
ainda dificulta a comunicação entre equipes e, principalmente, clientes.
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Osterwalder, Business Model Generation, desenvolveu a ferramenta Project Model 
Canvas, que visa dinamizar o desenvolvimento inicial de um projeto, seu amadurecimento 
e monitoramento, bem como sua comunicação. Por meio de post-its e de um painel 
colado na parede, a dinâmica de se conceber e gerenciar um projeto se tornou prática e 
acessível para praticamente todos os tipos de negócios. As metodologias visuais como o 
Business Modelo Canvas e o Design Thinking permitiram a criação de planos de trabalho 
e modelos de negócios de maneira visual, em apenas uma página, o que facilitou a 
compreensão e aplicação pelos Empreendimentos de Economia Solidária atendidos. Sua 
aplicação no Projeto Ações Integradas foi um sucesso, com excelentes resultados.

Gamificação

A Gamificação ou Gamification é a estratégia de interação entre pessoas e empresas 
com base no oferecimento de incentivos que estimulem o engajamento do público com 
marcas ou benefícios de maneira lúdica, especialmente para começar a envolver conceitos 
importantes na Economia Solidária, que são o microcrédito e os Bancos Comunitários.

Na prática, as empresas oferecem recompensas a participantes que realizam tarefas 
pré-determinadas, voltadas para a recomendação, a divulgação, a avaliação ou a captação 
de novos clientes para o projeto. Ou seja, as pessoas podem utilizar moedas locais para 
incentivar a economia solidária nos territórios envolvidos.

A mecânica envolve a definição de tarefas que estejam de acordo com o objetivo 
da empresa, a criação de regras e a aplicação de sistemas de monitoramento. As 
recompensas pelas interações dos usuários podem variar desde incentivos virtuais, como 
medalhas (ou “badges”, como é mais usual), até prêmios físicos.
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Existem diferentes pontos de vista para cada pessoa, objeto, situação, experiência 
ou opinião. A ferramenta Points of You tem como objetivo vencer o desafio de 
reconhecer os diferentes pontos de vista e enxergar as tarefas do cotidiano no trabalho 
sob novos ângulos. Essa metodologia foi empregada para desenvolver entre os Agentes 
Solidários e os EES atendidos habilidades que fortaleceram o processo de crescimento, 
desenvolvimento pessoal e organizacional, tanto das pessoas envolvidas quanto dos 
negócios atendidos.
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LINHA DO TEMPO

 — SETEMBRO – 2014

Atividades e Destaques

• Planejamento das atividades do projeto envolvendo a equipe do Espaço 
Multiplicidade, SENAES/Ministério do Trabalho e Emprego, SECULT/DF 
e Secretaria da Micro e Pequena Empresa do DF, além de várias visitas 
exploratórias de levantamento de dados para a elaboração dos cinco Planos 
de Gestão para os Centros Públicos de Comercialização com condições de 
funcionamento, atendimento ao público e unidade de apoio para a organização 
de feiras. Foram visitadas, na Região Central, a Feira de Artesanato da Torre de 
TV; na Região Leste, a Sede da Central de Movimentos Populares, no Itapoã; 
na Região Sudoeste, o CEU das Artes, no Recanto das Emas; na Região Sul, a 
Prefeitura de Valparaíso; na Região Noroeste, o CEU das Artes, na Ceilândia.

• Contratação de um Coordenador do Projeto; um Coordenador de 
Administração; dois Apoios Administrativos; e um Agente Local.

• Elaboração do planejamento do projeto, modelos de relatório, diário de 
campo e de diagnóstico para preenchimento pelos agentes em suas atividades.
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Atividades e Destaques

• Reuniões com Agentes de Desenvolvimento Local e contratações;

• Continuidade do planejamento do projeto;

• Início do arranjo de parcerias com instituições e governo;

• Definição das metas de visitas e de reuniões para o mês de novembro;

• Concepção e elaboração da identidade visual do material a ser usado 
pelos agentes, como crachás e material de divulgação do projeto e carta de 
apresentação dos agentes.

 — NOVEMBRO – 2014

Atividades e Destaques

• Visitas para a elaboração de diagnósticos das condições de atuação dos 
empreendimentos econômicos solidários, de suas comunidades, lideranças e 
para o estabelecimento de possíveis parcerias.

• Encontro de nivelamento, avaliação e formação da equipe geral.



33

L
IN

H
A

 D
O

 T
E

M
P

O• 1o Encontro Territorial de Economia Solidária, do projeto, no Paranoá, com 
empreendimentos convidados do Território Leste.

• Programação das metas e atividades para o mês de dezembro de 2014, que 
incluíram definição de metas de visitas, reuniões, avaliações e realização da 
Feira Dentro da Feira, na Torre – I Feira da Economia Solidária dentro da Feira 
da Torre.

• Oficina de Integração e Desenvolvimento de Competências do Espaço 
Multiplicidade, com carga horária de 8 horas. O evento contou com a 
participação dos coordenadores do projeto, assistentes e agentes de 
desenvolvimento local, bem como integrantes do Projeto BSB Criativa, o 
Subsecretário de Economia Solidária do GDF e um representante da SENAES/
Ministério do Trabalho e Emprego. O encontro teve como objetivo integrar 
as equipes dos projetos realizados pelo Espaço Multiplicidade, além de 
treinamento de coaching e capacitação para as equipes.
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Atividades e Destaques

• Acompanhamento da Rede Correria na Ceilândia, com mais de 40 
entidades;

• Articulação com a prefeitura e com a rede de gestores do município de 
Valparaíso de Goiás;

• Participação no evento Sábado da Cultura e Diversidade, realizado na Torre 
de TV, com feira e atividades culturais.

• Visitas para a coleta de dados para a elaboração dos diagnósticos das 
condições de atuação dos Empreendimentos Econômicos Solidários, de suas 
comunidades, de suas lideranças e possíveis parcerias.

• Encontro de nivelamento, avaliação e formação da equipe geral do Espaço 
Multiplicidade com profissionais de diversos projetos.

• 2o Encontro Territorial de Economia Solidária e Feira de Economia Solidária, 
ambos realizados no espaço da Feira da Torre de TV, com empreendimentos 
convidados dos cinco territórios locais.

• 2o Encontro e Feira da Diversidade Cultural. O evento contou com 
oficina de tear, apresentações musicais e comercialização de produtos dos 
empreendimentos da economia solidária. Estiveram presentes EES das áreas de 
artesanato, movimentos sociais e agentes de desenvolvimento territorial e local.
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Atividades e Destaques

• Apoio na organização de uma atividade cultural realizada na Feira da 
Torre e um grande lançamento do projeto, no Ministério do Trabalho, com a 
participação dos empreendimentos beneficiados e dos órgãos envolvidos.

• Visitas, diagnósticos, articulações com as lideranças locais e capacitações. 

• Atualização da lista de empreendimentos, com a inclusão de novos dentro 
de outras áreas de interesse, como os da Rede Correria, bem como a saída de 
alguns grupos que foram extintos.

• Organização do Encontro Territorial do Noroeste.

• Reunião com a Rede dos Bancos Comunitários.
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Atividades e Destaques

• 3º Encontro Territorial de Economia Solidária, no Território Noroeste, com a 
presença de várias lideranças da área, especialmente de Ceilândia, selando a 
parceria do Projeto Ações Integradas em Economia Solidária e a Rede Correria, 
formada por mais de 40 entidades de cultura, esporte, assistência social 
e comunitárias da cidade. O foco do trabalho foi a construção de um banco 
comunitário. Também estiveram presentes a Subsecretaria de Cidadania e 
Diversidade Cultural, a Subsecretaria de Economia Solidária e a Secretaria 
Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego.

• Atividade de capacitação e interação entre os agentes e parte da equipe 
da Subsecretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, da Secretaria de Cultura 
do Distrito Federal.
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novos participantes e a saída de outros que foram extintos ou não localizados.

• Sistematização das demandas das entidades trazidas pelos agentes em 
uma lista por grupos de interesse.

• Encontro de apresentação do Projeto Ações Integradas na Administração 
Regional de Ceilândia. Participaram coordenação e agentes do Projeto, 
lideranças comunitárias e gestores públicos.

• Parceria com a CooservCred e a ECOSOL, para a definição de estratégias e 
encaminhamentos para a liberação de microcrédito para os Empreendimentos 
de Economia Solidária atendidos pelo Projeto Ações Integradas.

• Sistematização das informações dos relatórios produzido pelos Agentes 
de Desenvolvimento Local, para o desenho de um diagnóstico dos 
Empreendimentos. 

• Início do processo de capacitação e implementação de planos de negócios 
dos que se encontravam em situação vulnerável.

 — MARÇO – 2015

Atividades e Destaques

• Reunião com a assessoria do Deputado Joe Valle para parceria entre o 
Projeto Ações Integradas e o Concretamente Brasília. 

• Visita ao Polo de Modas e Roupas Íntimas de Sobradinho, com a 
participação de agentes e coordenação do Projeto Ações Integradas, 
representantes da Secretaria de Cultura, do Ministério do Trabalho e Emprego 
e da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.
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de Valparaíso, com o objetivo de debater a inserção dos Agentes do Projeto 
Ações Integradas na implantação da coleta seletiva e a organização de um 
galpão destinado à triagem dos resíduos sólidos do Valparaíso. 

• Reunião na Secretaria de Cultura para apresentação dos modelos de 
relatórios sugeridos pela Equipe do Espaço Multiplicidade para se obter 
melhor entendimento e apuração dos dados coletados pelos agentes. Foram 
adotados novos modelos a partir desse encontro.

• Curso de capacitação para o prêmio BNDES de Economia Solidária.

• Reunião sobre ações futuras do Projeto entre a coordenação, a Secretaria 
de Cultura e o Ministério do Trabalho e Emprego. Foram tratadas questões 
sobre o formato do relatório de prestação de contas, sobre a criação dos 
espaços multifuncionais previstos para a META 2 do projeto e sobre a locação 
da verba não utilizada para a contratação de agentes para outras atividades do 
projeto. 
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O• Debate sobre Políticas Públicas e Controle Social, no Gama, com a 
participação de representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e da 
Central de Movimentos Populares. O evento foi organizado pela coordenação 
do Projeto Ações Integradas.

 — ABRIL – 2015

Atividades e Destaques

• Treinamento sobre Microcrédito no Banco do Brasil.
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O• Evento PicNick, em comemoração ao aniversário de Brasília, no Parque 
da Cidade. O projeto Ações Integradas apoiou diversos empreendimentos 
participantes do projeto. A coordenação do projeto auxiliou no transporte dos 
produtos, na sua comercialização e na confecção de cartões de visitas para 
alguns empreendedores.

• Curso de capacitação sobre Crédito Solidário, no âmbito da parceria com 
a Cooperativa de Crédito Consercred para a operação do Programa Nacional 
de Microcrédito Produtivo Orientado. Os Agentes de Desenvolvimento Local 
receberam treinamento e informações sobre o funcionamento do programa, as 
condições de crédito e a relação com os empreendimentos na orientação do 
uso do capital.

• 4º Encontro Territorial de Economia Solidária, no Gama. Estavam presentes 
artesãos e famílias da comunidade. Foi utilizado um formato alternativo, que 
contemplou lazer, esporte e cultura, além da apresentação do Projeto Ações 
Integradas. Também estiveram presentes grupos folclóricos e foodtrucks, 
além de apresentações de teatro de bonecos, passeio ciclístico e venda de 
artesanato.
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Atividades e Destaques

• I Encontro de Políticas Integradas de Economia Solidária do DF, SENAES, 
e 5º Encontro Territorial. O evento aconteceu no auditório do Ministério do 
Trabalho e Emprego, com a presença de cerca de 100 participantes.

• Reunião de planejamento da etapa de modelagem de negócios, com a 
primeira turma em Ceilândia. Participaram a coordenação do Projeto Ações 
Integradas, consultores responsáveis pelas modelagens de negócios e 
representante do Ministério do Trabalho e Emprego

• 1ª Rodada de Modelagem de Negócios para cinco Empreendimentos 
de Economia Solidária, em Ceilândia. Participaram empreendedoras e 
empreendedores de todo o Território Noroeste (Ceilândia, Taguatinga e 
Brazlândia).
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Atividades e Destaques

• Curso de capacitação dos agentes para a elaboração dos planos de 
negócios. O objetivo do curso foi aprimorar o conhecimento dos agentes 
sobre as técnicas de elaboração dos planos de negócios e torná-los capazes 
de monitorar os trabalhos desenvolvidos pelos microempreendedores para 
facilitar a compreensão dos métodos aplicados nos modelos de negócios.

• Participação no evento PicNik, na Praça dos Cristais do Setor Militar Urbano. 
A atividade foi realizada em um espaço convidativo para os participantes e 
contou com foodtrucks, diversas tendas com produtos de empreendedoras e 
empreendedores solidários e um grande público. O Projeto Ações Integradas 
participou do evento nos dias 6 e 7 de junho, comercializando produtos de 
empreendimentos apoiados.
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Valparaíso e Santa Maria).

• Reunião sobre a sustentabilidade do Projeto Ações Integradas. 
Participaram Agentes Locais, a coordenação do Projeto, integrantes do Espaço 
Multiplicidade e do BSB Criativa.

 — JULHO – 2015

Atividades e Destaques

• 3ª Rodada de Modelagem de Negócios, na Bateria Nota Show, em 
Ceilândia.

• 1ª Feira do Circuito de Feiras de Economia Solidária, organizada pelo 
Comitê Gestor do Fórum de Economia Solidária do Distrito Federal e Região 
Metropolitana em parceria com o Projeto Ações Integradas. O objetivo deste 
evento foi criar pontos itinerantes para a comercialização dos produtos 
feitos em várias regiões do DF. Foram abertas as inscrições e alguns dos 
empreendimentos já assistidos pelo Projeto também participaram como 
expositores. A feira foi representada por diversos artesãos de todas as regiões 
do DF e região Metropolitana.
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O• Oficina de Modelagem de Negócios, na Estação de Metarreciclagem, 
em Valparaíso. A Estação de Metarreciclagem é conhecida na região do 
Valparaíso, em Goiás, por levar novas tecnologias sociais para melhorar a 
vida dos cidadãos com atividades voltadas para as áreas de informática e 
reaproveitamento do lixo eletrônico.

• 4ª Rodada de Modelagem de Negócios ocorrida em Ceilândia. O Projeto 
Ações Integradas levou para a Cinelândia, localizada em Ceilândia, o curso 
de Modelagem de Negócios, onde os participantes puderam identificar de 
forma mais objetiva as metas a serem atingidas e as possíveis estratégias para 
melhorarem seus negócios.
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O• 1º Arraiá Solidário de Ceilândia. O objetivo principal deste evento foi 
divulgar as produções artesanais do Centro Social onde funcionam três 
instituições: Associação dos Deficientes Físicos da Ceilândia, Associação 
Inclusiva de Direitos Sociais (AIC) e a Casa de Recuperação Mulheres de 
Deus, que oferecem trabalhos para a comunidade local. A festa contou com 
comidas e bebidas típicas e a organização contou com o trabalho voluntário 
da comunidade para decorar o espaço e oferecer as barracas com as comidas 
típicas e entretenimento para todos. Nesta atividade foi promovida articulação 
com a organização e cooperação entre os vários empreendimentos econômicos 
solidários, articulação de parceiros, além do estímulo ao intercâmbio entre os 
atores envolvidos.

• 5ª Rodada de Modelagem de Negócios, no Paranoá. O encontro aconteceu 
no CEDEP – Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e Itapoã. Vale 
destacar a parceria do Projeto Ações Integradas com o CEDEP, que também 
recebeu consultoria para a modelagem de plano de negócios. Além disso, o 
CEDEP foi o maior parceiro do Projeto em todas as atividades realizadas da 
região.
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Atividades e Destaques

• Reunião com a Secretaria de Cultura e o Ministério do Trabalho e Emprego. 
Esta foi a primeira reunião onde todos os atores envolvidos no Projeto Ações 
Integradas participaram. Estiveram presentes a coordenação do Projeto, 
integrantes do Espaço Multiplicidade, o Secretário de Cultura e assessores, e 
representantes da Secretaria Nacional de Economia Solidária do MTE. Entre 
outros temas, foram alinhadas as expectativas dos dois órgãos envolvidos em 
relação ao Projeto.

• Encontro com os agentes solidários para orientações sobre preenchimento 
de relatórios. As orientações serviram para aprimorar as informações extraídas 
por eles em suas visitas e ações, com vistas à melhoria na consistência e 
relevância do material colhido.

•  Reunião com membros do Curso de Psicologia do UniCEUB, no Centro de 
Estudos de Saúde Mental para a formação de parceria para que a economia 
solidária seja uma ferramenta para auxiliar no tratamento de transtornos e 
outros problemas relacionados a saúde mental, nos quais a Economia Solidária 
possa se tornar uma fonte de renda.
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a discussão de estratégias para pontuar as ações a partir das demandas dos 
empreendimentos atendidos.

 — SETEMBRO – 2015

Atividades e Destaques

• Reunião com o Conselho Gestor do Banco Comunitário do Itapoã.

• Reunião com a equipe do Centro de Estudos de Saúde Mental do UniCEUB, 
para firmar apoio conjunto nas ações para utilizar a economia solidária como 
uma ferramenta de incentivo aos pacientes dos Centros de Apoio Psicossocial 
(CAPS) a profissionalizar as suas produções.



48

L
IN

H
A

 D
O

 T
E

M
P

O• Reunião com integrantes da Secretaria do Trabalho do DF e integrantes do 
Comitê Gestor do Fórum de Economia Solidária do DF para planejar o Circuito 
de Feiras de Economia Solidária do Distrito Federal e Região Metropolitana.

• Visita ao Centro de Apoio Psicossocial do Paranoá (CAPS Paranoá) para 
conhecer as práticas e métodos utilizados pelos pacientes daquele Centro 
para promover a recuperação e desenvolvimento socioeconômico. Observou-
se que a produção de peças em mosaico eram os produtos de maior 
qualidade. O CEDEP (empreendimento participante do Projeto), ofereceu o 
espaço necessário para que os artesãos pudessem dar continuidade às suas 
produções.
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O• Visita ao Centro de Apoio Psicossocial de Samambaia (CAPS – Samambaia). 
Os pacientes daquele Centro realizam várias atividades artesanais, além de 
serviços voltados para beleza.

• Visita ao Centro de Apoio Psicossocial de Taguatinga (CAPS – Taguatinga) 
para a criação de espaço coletivo para a comercialização das peças de 
artesanato produzidas pelos pacientes. 

 — OUTUBRO – 2015

Atividades e Destaques

• Entrega da Planilha SIPES preenchida com os dados coletados sobre todos 
os Empreendimentos de Economia Solidária atendidos durante o projeto à 
Secretaria de Estado de Cultura do DF e ao Ministério do Trabalho e Emprego. 
Foram sistematizadas informações  como perfil das empreendedoras e 
empreendedores e outros dados. 
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O• Participação no evento PikNick, com a comercialização de produtos 
de empreendimentos apoiados e localizados nos CAPS de Taguatinga e 
Samambaia. 

• 6ª Rodada de Modelagem de Negócios, em Sobradinho. O evento 
contou com a participação de empreendimentos da região e foi realizado na 
Associação de Artesãos Culinaristas do Sobradinho. 
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O• Curso Básico de Contabilidade, no Itapoã. O curso foi direcionado para 
empreendedores daquela região e teve como objetivo instruir os participantes 
sobre noções básicas de contabilidade para que os mesmos pudessem 
otimizar a gestão dos seus empreendimentos.

• Curso Básico de Contabilidade e Formação de Preço para integrantes do 
CAPS Samambaia e do grupo Semeando Arte. 
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Atividades e Destaques

• Reunião com dirigentes do Empreendimento Bateria Nota Show, 
em Ceilândia, para dar início à elaboração do Plano de Negócios do 
Empreendimento.

•  5º Encontro Territorial de Economia Solidária, em Valparaíso de Goiás, 
Território Sul. A atividade contou com a parceria do projeto Musicalização, a 
Prefeitura de Valparaíso de Goiás, o Grupo Todas As Tribos e o Coletivo Noiz 
nas Ruas, que participaram de sarau solidário.

• Comemoração do Dia da Saúde Mental, na Torre de TV, envolvendo 
usuários dos CAPS, do Paranoá, Samambaia e Taguatinga. O evento contou 
com a participação dos profissionais e usuários dos CAPS e estudantes do 
UniCEUB.

• Evento PicNik, no Parque da Cidade. Com a participação de cerca de 15 mil 
pessoas, diversos EES atendidos tiveram aumento significativo de vendas.
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Atividades e Destaques

• Inauguração do espaço do grupo de mosaico do CAPS Paranoá, no 
CEDEP. Aqui, temos um destaque: o trabalho de mosaico dos usuários do 
CAPS Paranoá foi iniciado como terapia ocupacional. Com a geração de renda, 
o trabalho coletivo realizado precisou de novo espaço e de assessoria do 
Projeto Ações Integradas. Com a parceria com o CEDEP, o grupo de mosaico foi 
transferido para uma sala cedida pela instituição, reformada pelo Projeto, com 
mão de obra e benfeitorias, pintura, colocação de janelas e portas, colocação 
de granito. Todos os recursos foram oriundos da comercialização de rifa de 
um móvel em mosaico, o que resultou na arrecadação de R$1.500. O evento 
de inauguração contou com a presença de representantes da Secretaria de 
Estado de Cultura do DF, em especial Aryane Sanches, uma das gestoras 
do projeto, além da apresentação da banda Maluco Voador, atividades de 
massagem e alongamento e rodas de conversa sobre as experiências e relatos 
dos usuários em relação ao empreendimento.

• 6º Encontro Territorial de Economia Solidária, no Gama, Território Sul, 
dentro do evento Cerco Elétrico, que contou com exposição e comercialização 
de produtos e apresentações culturais, o que resultou na criação de um novo 
coletivo de cultura, artesanato e arte.
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período final do projeto.

• Evento de encerramento das atividades dos Grupos de produção coletiva 
do CAPS de Samambaia para no ano de 2015.

• 7º Encontro Territorial de Economia Solidária (Território Norte), realizado na 
Feira ExpoArte, evento da Associação de Artesãos Culinaristas de Sobradinho.
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MODELAGEM E PLANOS DE NEGÓCIOS

A modelagem de negócios com a metodologia CANVAS foi a escolhida pela 
coordenação do Projeto Ações Integradas como sendo a mais adequada para o desenho 
do perfil, demandas, fortalezas e fraquezas de 100 negócios atendidos. O objetivo foi de 
oferecer um diagnóstico personalizado dos Empreendimentos de Economia Solidária que 
se dispuseram a realizar a modelagem de negócios. 

Foi possível compreender a lógica sobre como os EES criam, entregam e capturam 
valor. Ao longo das atividades de modelagem de negócios os EES participantes 
desenvolveram as seguintes competências:

I. Compreender os conceitos de plano e modelo de negócios e suas distinções;

II. Conhecer os fatores que compõem um modelo de negócio de acordo com o 
livro “Business Model Generation”;

III. Utilizar a ferramenta Quadro do Modelo de Negócios para registrar as hipóteses 
fundamentais dos modelos de negócios dos seus empreendimentos econômicos 
e solidários em um quadro visual pré-formatado que facilita a revisão, aprendizado 
e compartilhamento.

Ao longo de um encontro de 8 horas em várias rodadas ocorridas durante o período 
de 16 meses do projeto, os participantes foram desafiados a:

I. Registrarem as hipóteses fundamentais dos seus modelos de negócio por meio 
da ferramenta Quadro do Modelo de Negócios;

II. Analisar criticamente seus modelos de negócio, e

III. Identificar oportunidades de melhoria e desenvolvimento para seus 
empreendimentos.

Durante a realização das atividades, o Espaço Multiplicidade ofereceu alimentação, 
água e café a todos os envolvidos e materiais como: post it, papel, caneta e quadro de 
modelo de negócio plotado para cada um dos participantes. Vale ressaltar que estas 
despesas não estavam previstas no projeto.

Foi possível observar que o público participante demonstrou dúvidas sobre as 
características de negócio de um empreendimento econômico solidário e como gerar 
receitas para sua sustentabilidade. Espera-se que os resultados do presente trabalho 
possam ajudar a SENAES/MTE e a Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal 
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Sa compreender melhor as características e necessidades da população que atua no 
segmento de economia solidária no Distrito Federal, de modo a apoiar a melhoria contínua 
dos serviços ofertados.

Dez Empreendimentos de Economia Solidária foram escolhidos para a realização 
de planos de negócios: CEDEP – Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá e 
Itapoã, PRIS – Moda Praia, Bateria Nota Show, Associação de Artesãos e Culinaristas 
de Sobradinho e Metaloja. A elaboração dos planos de negócios desses EES teve como 
objetivo auxiliar na criação de fontes de recursos para que possam desenvolver suas 
atividades de forma contínua e independente de projetos específicos. Para esses cinco 
projetos, foram elaborados planos de negócios detalhados, que também contemplaram 
um diagnóstico aprofundado de cada EES. Estão em andamento a elaboração dos planos 
de negócios da Vila do Artesão e Semeando Arte. Serão iniciados os planos da Casa da 
Capoeira e Banco Comunitário Itapoã, totalizando nove empreendimentos que realizaram 
planos de negócios.

Há uma forte correlação entre o sucesso de uma organização e a capacidade dos 
seus empreendedores em compreender o seu modelo de negócio e constantemente 
melhorá-lo, adaptando às contingências. Trata-se de uma competência vital, que toda 
organização deve contemplar. Deste modo, desenhou-se uma oficina vivencial, baseada 
em projetos.

Os 100 EES atendidos pelo Projeto Ações Integradas seguem descritos abaixo:

Amuleto Ilustrações

Armazém do Ofício

Art em Jornais 

Artesanato Crochê

Artigos para Casa 

As Forro

Associação de Mulheres de Sobradinho

Associação dos Artesãos e 
Culinaristas de Sobradinho

Auriester

Banco Comunitário do Itapoã 

Bateria Nota Show

Bello Crepe

Benedita Artesanato

Bicentro 

Boneca de Pano

Brincando com Pano

CACI - Cooperativa de Arte e Confecção

Cantinho Mineiro

Carpe Diem

Casa de Capoeira

Casa de Festas 

CEDEP

Clads Personalizado

Cláudia Lanches

Clínica Estética Mada 

Clouds

Consultora de Beleza Eliana

Consultoria de Marketing Digital

Costura Nilene

Criato Uniformes 

Crochê com Arte

D’Casa

Del Rey Pamonhas 

Diana Modas 

Dina 

Dini Alta Costura

Do Bem

Donana Salgados 

DU Art

Edinho Faz Tudo 

Edna Maria Pavanelle - Alimentação 

Eliane Alimentos 

Eliane Festas 

Elizabeth Decorações 
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SEmpório das Artes

Erva Doce Arte Natural

Estilo Rolé

Exata Costura

Extra Flavia Gardenia

Fátima Goes

Filtro dos Sonhos Artesanato 

Food Car - Henrique Alimentos 

GE Mandalas

Genilda Lins Bordados 

Grupo Chaves

Gunga Audio e Visual 

GUT GUT

Helen Salão

Iranildes Decorações 

Irene - Moda e Decoração

Irenir

Ivani Nazaré Brasil - Moda

K Tia Custom

LB Som

Leo Festa

Lindalva Gomes 

Loja Virtual Meta Loja 

Lu Artes

Marcia Artes

Maria do Socorro Decorações 

Maria do Socorro Podóloga

Maria Edileuza

Maria Edilguta Decoração 

Maria Lúcia Comércio e Padaria 

Maria Ruth Modas 

Mariale

Mercadinho SENA

Metaloja

Mimos de Meninas 

Móveis 

Mulheres de Deus 

Na Brisa

Nilene Moda 

Oficina de Costura Raimunda 

Pericles Decorção

Pré - Escolar (CEDEP)

Pris Artesanato

Red Shot Paintball

Renato Móveis 

Resgate Circense

Restaurante Del Lago

Rosa Costuras

Salão de Beleza Charme 

Selma Artigos para Casa

Semeando Arte

Sintético da Bica 

Sirleide Moda e Decoração 

Sonar 

Sueli Marmitex

Tok Mágico

Vanderlei

Villa do Artesão

Os 10 EES selecionados para a reallização do plano de negócios pelo Projeto Ações 
Integradas seguem descritos abaixo:

CEDEP

PRIS

Bateria Nota Show

Metaloja

Associação de Artesãos e Culinaristas

Semeando Arte

Restaurante Del Lago

Vila do Artesão

Casa de Capoeira

CACI - Cooperativa de Arte e Confecção
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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO

Conforme previsto na Meta 01, foi realizado um diagnóstico da situação 
socioeconômicas dos Empreendimentos de Economia Solidária no Distrito Federal, com o 
objetivo de subsidiar o trabalho realizado no Projeto Ações Integradas. Foram 500 horas 
de consultoria especializada para a entrega de um produto consolidado sobre a economia 
solidária e sobre a realidade dos 130 EES atendidos pelo Projeto.

Com o resultado do trabalho, os Agentes de Desenvolvimento Solidário e a 
Coordenação do Projeto foram instrumentalizados com uma visão ampla dos EES atendidos 
e cadastrados no Sistema Nacional de Economia Solidária (SIES), especificamente no 
contexto da Região Centro-Oeste. Foram apresentadas as principais características dos 
EES atendidos.

O documento foi entregue em duas partes, cada uma referente a 250 horas 
de consultoria, totalizando 500 horas. Como conclusão, o diagnóstico apontou que 
a economia solidária do Distrito Federal, a partir dos dados coletados, revela uma 
questão chave: qual o significado da economia solidária em um ambiente urbano? Nosso 
entendimento é o de que a economia solidária no Distrito Federal é voltada para um 
grande centro consumidor e necessita de condições para se desenvolver num ambiente 
de grande competitividade e de uma desigualdade extrema. A aplicação de políticas 
públicas e os incentivos fiscais e de crédito podem impulsionar esse mercado. Ou seja, é 
um cenário desafiador, mas com grande potencial de crescimento.

A economia solidária no Distrito Federal dialoga com os trabalhadores autônomos, 
com os artesãos, com o setor de serviços. Ela apresenta uma face feminina e que 
ronda a terceira e boa idade, além de afirmar e expressar a diversidade e promover a 
inclusão social. Não existe trivialidade nesse caminho. A economia solidária demanda a 
consideração de questões profundas sobre as estratégias de sustentabilidade. Nesse 
sentido, as políticas públicas e o acesso a bens e serviços disponíveis às empreendedoras 
e empreendedores devem chegar até eles urgentemente.
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MÍDIA

Matéria publicada na revista Toque Solidário Edição nº4 · Abril a Julho/2015 sobre o 
projeto Ações Integradas.
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DEPOIMENTOS

“O projeto Ações Integradas de Economia Solidária ajudou o Banco 
Comunitário Itapoã na atuação focada no desenvolvimento local, que vai além 
da prestação de serviços financeiros solidários à comunidade. Assim, para além 
dos empréstimos e da moeda social, ou melhor, potencializando os efeitos de 
ambos, o Ações Integradas apoiou o Banco Itapoã com a realização de oficinas 
de capacitação a empreendimentos e grupos de economia solidária, bem 
como a moradores, nas áreas de modelagem de negócio, fundamentos básicos 
de contabilidade e também de constituição do preço do produto ou serviço 
(precificação). Além do que, obtivemos apoio direto de agentes do projeto junto aos 
agentes de desenvolvimento solidário do Banco Itapoã. Isso tudo contribuiu para 
ajudar a divulgar nossa atuação, a consolidar um público já existente e a agregar 
novos parceiros ao BCI.”

Marcelo Didonet 
Banco Comunitário Itapoã

O minicurso de contabilidade básica foi muito importante para os participantes 
compreenderem as diferenças entre a vida financeira pessoal e a vida financeira de 
seus pequenos negócios. As ferramentas apreendidas vão contribuir para uma vida 
financeira mais prática e produtiva, com controle de contas a pagar e a receber, 
limites de sustentabilidade do negócio e das finanças.

Com linguagem simples e acessível, o curso oferecido aos Empreendimentos 
de Economia Solidária desconstruiu e simplificou termos como receita líquida, 
receita bruta, custos fixos, variáveis, fluxo de caixa, capital líquido, lucro e prejuízo, 
entre outros.

Outro ponto importante foram as ferramentas para a formação de preço de 
negócios de economia solidária, economia criativa e produtos manufaturados. Para 
esse tipo de empreendedor compreender como praticar a formação de preço é de 
extrema importância, pois muitos apenas criam um preço baseado em opiniões ou 
muitas vezes por se sentirem em uma atividade prazerosa, esquecem dos gastos 
gerados para produção desses produtos e não agregam valores justos. A formação 
de preço vem para deixar claro esses tipos de gastos, onde no baseamos em três 
etapas: calcular gastos com a matéria prima, identificar os custos fixos, e calcular o 
lucro.
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e, com isso, o poder de negociação tanto com fornecedores quanto com clientes 
aumenta. Dessa maneira, eles podem trabalhar melhor sua margem de lucro e 
assegurar uma renda mais justa.

Gledson de Oliveira Almeida 
professor administrador voluntário do Projeto Ações Integradas

Gostaria de agradecer a parceria com o Projeto Ações Integradas, realizado 
pelo Espaço Multiplicidade. O apoio oferecido pelo Projeto com o grupo Semeando 
Arte, do CAPSII de Taguatinga, foi fundamental para a apropriação de condições e 
oportunidades. São pessoas que passaram por profundos e intensos sofrimentos 
mentais e que receberam alta. A renda gerada pelo trabalho é um caminho 
importante para que sigam suas vidas.

Percebo a tamanha importância desta parceria, pois impulsionou o nosso 
trabalho, com ferramentas básicas de economia solidária. Caminhamos de forma 
intersetorial, até porque saúde não é apenas a ausência de doença, mas cidadania, 
lazer, trabalho, moradia, segurança e cultura. Nesse sentido, as consultorias e 
auxílio do Projeto Ações Integradas sobre o funcionamento da economia solidária 
na prática significaram um avanço maravilhoso para as pessoas atendidas por aqui.

A autonomia e a independência, assim como abertura de caminhos, 
pensamentos e atividades a serem produzidas foram dando a devida importância e 
ressignificando a vida destas pessoas. A ajuda de custo para melhorar o nosso Box 
também foi fundamental para facilitar a manutenção da nossa marca e identidade 
como grupo de economia solidária.

Espero que o trabalho continue e dê muitos frutos em 2016…

Maiara Ioris 
Terapeuta Ocupacional do CAPSII de Taguatinga, 

Especialista em Saúde Mental e facilitadora do Projeto Semeando Arte.
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O PROJETO EM NÚMEROS

* O 10º encontro acontecerá no início de março de 2016, em razão do aditivo do contrato.

100
Planos de negócios através 
da Metodologia CANVAS

10
Planos de negócios na 

metodologia Sebrae

130
Empreendimentos de 

Economia Solidária atendidos

Mais de

5.000
pessoas direta ou indiretamente 

atingidas e beneficiadas

500
horas de consultoria para 
diagnóstico da economia 

solidária no DF

9*
encontros de 

economia solidária 
realizados
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O PROJETO EM NÚMEROS

17
relatórios parciais 

entregues e protocolados

30
pessoas na equipe 

do Projeto

Mais de

180
visitas realizadas

Participação em mais de 

30
eventos e feiras

Mais de

160
reuniões ou encontros 

realizados

Quase

2.100
páginas produzidas com todos os 

detalhes do Projeto

9
encontros com 

alimentação
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BARREIRAS TRANSPOSTAS E CONQUISTAS COLHIDAS: 
NOSSA TRAJETÓRIA

A realização do Projeto Ações Integradas tem sido um desafio para o Espaço 
Multiplicidade. Não somente pelo tema e a abrangência de seu alcance, mas também 
pelo enfrentamento de barreiras institucionais, políticas, econômicas e culturais. A equipe 
envolvida no projeto saiu fortalecida após sua execução, mas também os 100 EES tiveram 
seus negócios transformados.

Algumas ações distribuídas nas metas propostas não foram realizadas em função 
de diversos fatores. A coordenação do projeto foi criativa e propositiva ao oferecer 
outras atividades aos EES, o que enriqueceu ainda mais o resultado. Foram oficinas, 
cursos, workshops, consultorias especializadas e até mesmo mutirões de limpeza que 
não estavam previstos, mas foram acontecendo à medida em que as demandas foram 
surgindo. Consideramos esta uma fortaleza importante do Projeto: uma integração 
significativa com as necessidades e demandas de empreendedoras e empreendedores 
de economia solidária nos cinco Territórios de atuação.

As visitas realizadas pelos Agentes para apresentação do Projeto e identificação 
de demandas foram fundamentais para a execução das atividades propostas. Em 
diversos casos, não foi possível registrar ou levantar as demandas de muitos EES. Em 
outros, a dificuldade em detectar lideranças foi um impedimento para a realização das 
atividades.  Também foi apontada a falta de articulação entre os EES, não somente em 
diferentes Territórios, mas também entre EES de um mesmo Território. Entretanto, nossos 
Agentes buscaram identificar as lideranças reconhecidas pelos integrantes dos demais 
empreendimentos, com o objetivo de dar continuidade ao trabalho proposto. Além disso, 
outros EES foram adicionados à lista original. Ou seja, quando algum EES não apresentava 
perfil para participar do Projeto, ou em casos onde não foi possível identificar as lideranças 
ou mesmo quando o EES havia sido extinto, nossa Coordenação e Agentes apresentaram 
soluções para o devido andamento das atividades.

A identificação das demandas dos Territórios também foi um ponto crítico, o que 
implicou no atraso do cumprimento de algumas diretrizes. Isso se deveu, em parte, 
em razão da desarticulação dos empreendimentos e de suas lideranças. As visitas e 
diagnósticos dos agentes sobre os empreendimentos também foi prejudicada em razão 
da extinção de alguns deles. Muitos dos projetos ou EES que constavam da lista inicial 
elaborada pelo Comitê Gestor não estavam voltados para a produção de fato, o que 
reduziu o universo de atuação do Projeto. Essa constatação resultou no desenho de 
novos critérios para a seleção das modelagens dos planos de negócios: 1. ao menos dois 
empreendimentos por território; 2. seleção de empreendimentos voltados para produtos, 
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e não serviços; e 3. seleção de empreendimentos supra-familiares. Nosso entendimento 
é que essa dificuldade resultou em uma seleção mais criteriosa dos empreendimentos. 
Esse é um reflexo do próprio significado de empreendedorismo. O tempo de vida dos 
negócios é bastante curto, justamente pela falta de incentivos, crédito ou capacitação. 
Nessa linha, o Projeto Ações Integradas foi um marco para o incremento da Economia 
Solidária no DF.

Em diversos empreendimentos, foi identificado o não conhecimento de 
seus integrantes sobre direitos sociais, acesso a bens e serviços para pequenos 
empreendimentos e acesso ou conhecimento sobre as políticas públicas sobre economia 
solidária. Nossos Agentes tiveram um papel importante no esclarecimento de dúvidas e 
na transmissão de conhecimento sobre direitos, legislação, acesso a políticas e benefícios, 
entre outros. O acesso à informação de qualidade para os EES foi um dos norteadores 
de nossas atividades. Todos os Agentes envolvidos foram capacitados para oferecer 
aos EES uma consultoria ampla sobre economia solidária e as políticas públicas e sociais 
disponíveis.

Com os encontros semanais entre os Agentes e a Coordenação do Projeto, a 
comunicação fluiu para pontos de dificuldades e de êxitos. As experiências trocadas por 
cada Agente em Territórios diferentes complementaram o trabalho de planejamento e 
execução, com a identificação de barreiras a serem enfrentadas e problemas a serem 
solucionados. Toda a condução do Projeto foi realizada de maneira propositiva, com o 
objetivo de encontrar soluções criativas, baratas e acessíveis para todos os envolvidos. 
O projeto contou com a capacitação permanente de todos os envolvidos. Com o final do 
projeto, os agentes se transformaram em profissionais mais capacitados para o mercado 
de trabalho e para ações em economia solidária.

O período eleitoral e a definição de novas secretarias, secretárias e secretários de 
governo, bem como diretorias e coordenações entre outubro de 2014 e março de 2015 
desaceleraram as atividades do Projeto. O Comitê Gestor deliberou e decidiu sobre 
suspensões, esperas ou eliminações de atividades. A realização de eventos, por exemplo, 
foi um dos entraves, em razão de não poderem ser definidas datas e ações concretas com 
vistas à realização dos mesmos por parte dos Governos do Distrito Federal e Federal.

Nesse mesmo sentido, questões políticas também resultaram em algumas 
dificuldades. Um exemplo foi a não realização da Feira Dentro da Feira, em fevereiro de 
2015. Com as negociações avançadas e logística sendo levantada para a sua realização, 
a Secretaria de Turismo, juntamente com sua Gerência de Artesanato, cancelou o evento. 
A justificativa foi baseada em uma possível dificuldade de articulação com a Associação 
dos Feirantes da Torre de TV.

O modelo de relatório de visita e diagnóstico utilizado desde o começo do 
projeto atendeu às nossas expectativas sobre a coleta de dados. Entretanto, com a 
mudança de gestão da Secretaria de Cultura, mudanças foram sugeridas. Estas foram 
acatadas pela equipe de coordenação do projeto prontamente. As adaptações geraram 
retrabalho, com realocação de agentes e revisitas a diversos empreendimentos. Nova 
adaptação foi solicitada pela Secretaria de Cultura, o que acarretou novo retrabalho 
para a complementação dos dados. Nesse sentido, deixamos aqui uma sugestão para 
a previsão de pré-testes de aplicação de questionários nos projetos futuros. Essa é uma 
parte metodológica importante para a otimização de pessoal e de recursos.
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A não disponibilização dos espaços físicos para a implementação dos cinco 
Centros Públicos de Comercialização foi, sob nossa perspectiva, um entrave importante 
para o andamento do projeto. Previstos na Meta 2, esses espaços seriam fundamentais 
para se colocar em prática o trabalho realizado durante todo o Projeto, bem como para 
a concentração e articulação dos EES na aplicação das ferramentas apreendidas. Nos 
relatórios mensais protocolados junto à Secretaria de Cultura e ao Ministério do Trabalho, 
essa questão foi devidamente colocada e nossa demanda permaneceu em aberto. Vale 
ressaltar que a cessão desses espaços era responsabilidade da Secretaria de Cultura. 
Foram protocolados ofícios solicitando providências durante toda a realização do Projeto. 
Consideramos este o ponto mais crítico, que merece ser solucionado em projeto posterior, 
com ações mais diretas para a geração de renda e consolidação de alguns EES mais 
estruturados.

O Diagnóstico de Potencialidades Socioeconômicas, previsto na Meta 1 do Projeto, 
foi realizado em duas etapas de 250 horas, em razão da lentidão na disponibilização das 
notas de empenho. Entretanto, foi possível obter um panorama detalhado sobre o estado 
da arte da economia solidária no Distrito Federal. O relatório produzido norteou todas as 
atividades e abordagens do Projeto durante toda a sua execução.

As ações de modelagem de negócios com a metodologia CANVAS foram, em muitos 
casos, a ferramenta impulsora de novos horizontes no campo do empreendedorismo. 
Foram identificadas como principais demandas dos EES: falta de plano de marketing, falta 
de financiamento e incentivos fiscais e financeiros, falta de espaços para manufatura e 
comercialização, falta de subsídios para a compra de matéria prima, falta de capital de 
giro, falta de capacitação e acesso à informação. A metodologia CANVAS foi fundamental 
no processo de autoconhecimento e remodelagem dos EES. Dentre os que passaram por 
esta metodologia, 10 foram selecionados e expandidos para um Plano de Negócios no 
método Sebrae, o que ampliou a visão de seus negócios.

Os Encontros Territoriais foram momentos ricos de troca de experiências entre 
os EES. A partir desses encontros, foi possível conhecer a realidade, as demandas, as 
dificuldades e os desafios que os participantes enfrentam. E também foram momentos 
onde todo o conhecimento adquirido pela Coordenação e Agentes foi colocado à 
prova. Nos encontros territoriais, que aconteceram em todos os Territórios previstos, 
apresentamos o Projeto Ações Integradas e todos os benefícios para os EES. A troca de 
informações foi o ponto central de todos esses eventos.

De um lado, a equipe do Projeto Ações Integradas e, de outro, lideranças, 
empreendedoras e empreendedores ávidos por informação confiável e de qualidade. 
O desconhecimento sobre políticas públicas e direitos civis e sociais dos EES foram o 
combustível para um diálogo franco sobre alternativas de sustentabilidade, acesso a 
benefícios, possibilidades de reconstrução ou remodelagem de negócios e um olhar 
para novos horizontes. O EES Semeando Arte é um bom exemplo da transmissão de 
conhecimento. O Projeto Ações Integradas foi o responsável pela melhoria no sistema de 
precificação, o que incrementou o EES. O Banco Comunitário do Itapoã também revelou-
se um importante parceiro do Ações Integradas durante toda a execução do projeto. 
O mesmo aconteceu com a Rede Correria, de Ceilândia. OS EES passaram a funcionar 
melhor e com mais agilidade após os Encontros, as modelagens de planos de negócios e 
as consultorias pontuais.
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Nos Encontros Territoriais, os EES tiveram acesso a um portfolio de altíssimo nível 
para o incremento de seus negócios. Novas parcerias foram firmadas, novas redes de 
cooperação se estabeleceram, novas possibilidades se desenharam. Diversos EES 
se articularam para, juntos, realizar eventos ou obter facilidades junto a fornecedores. 
Informações sobre acesso a microcrédito ou à inscrição no SINAES, definição de 
calendário de feiras e eventos colaborativos ou mesmo o estabelecimento de um 
diálogo aberto com administrações regionais ou prefeituras foram alguns dos benefícios 
alcançados nesses encontros.

Outro fator preponderante em quase todos os empreendimentos participantes foi a 
identificação de uma associação importante com a Reforma Psiquiátrica e seus princípios. 
Muitos dos EES foram criados não somente para a geração de renda, mas também como 
alternativa para a inclusão social, tratamento de saúde mental e depressão, significando 
uma ocupação decisiva para jovens, adultos, pessoas aposentadas e pessoas em situação 
de vulnerabilidade. O Projeto Ações Integradas ofereceu alternativas para a geração de 
renda e melhoria no quadro de saúde mental de diversas pessoas participantes.

E, aqui, uma ressalva da Coordenação do Projeto: as parcerias com diversos CAPS e 
com o Núcleo de Estudos em Saúde Mental do UniCEUB foram uma boa surpresa para o 
andamento de nosso trabalho. A ponte com as questões de saúde mental, os EES como 
alternativa de terapia ocupacional e para a geração de renda para diversas pessoas 
e suas famílias foram um dos pontos altos do Projeto. A sensação de toda a equipe 
envolvida foi de gratidão e senso comunitário aguçado. A economia solidária é, sim, uma 
peça fundamental na geração de renda e no bem-estar da população do Distrito Federal.

Com o Projeto Ações Integradas provamos que não é preciso muito dinheiro para a 
realização de boas práticas no campo da economia solidária. Os atrasos nos pagamentos 
da SECULT/DF para o Espaço Multiplicidade influenciaram o gerenciamento da falta de 
recursos para o deslocamento dos agentes. Entretanto, o foco na articulação,a equipe 
motivada e a boa vontade para a realização de todas as tarefas com o tempo e recursos 
disponíveis possibilitaram a realização de um grande projeto, que beneficiou a economia 
solidária no DF. As parcerias estão aí para serem feitas. É preciso gerar renda, sempre.
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PRÓXIMOS PASSOS

É preciso investir na criação de grupos de produção e de prestação de serviços, 
bem como na área da comercialização dessa produção, instrumento fundamental para o 
fortalecimento da Economia Solidária.

Para isso, é imprescindível a criação e ampliação dos espaços de comercialização 
(feiras, lojas, centros públicos), bem como o desenvolvimento de políticas públicas no 
campo das finanças solidárias (microfinanças, fundos solidários, moeda social, acesso 
a microcrédito, etc.), ponto de partida para a formatação de projetos produtivos e de 
prestação de serviços de forma sustentável.

Há um erro na política pública de economia solidária no Brasil: existem projetos 
para capacitação e fomento dos EES que já existem ou estão consolidados quando, na 
verdade, há a necessidade do desenho de uma outra política, com outra abordagem, 
voltada para a criação de novos empreendimentos.

O acesso ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO) é 
fundamental para alavancar a economia solidária. O FCO hoje, com R$3 bilhões no último 
ano, foi acessado predominantemente pelos grandes grupos empresariais. Os pequenos 
Empreendimentos de Economia Solidária precisam alcançar o crédito facilitado, com 
regras e políticas condizentes com a realidade que enfrentam.

Diversos EES utilizam as redes sociais para a divulgação e comercialização de 
seus trabalhos. É interessante pensar na possibilidade de capacitação em comunicação 
e redes sociais para esse público, com vistas ao incremento de suas habilidades de 
comunicação e relacionamento com clientes e fornecedores.

Os Microempreendedores Individuais – MEIS, podem passar a se organizar 
coletivamente. De salões de beleza a pequenos produtores agrícolas, passando por 
artesãos e cooperativas de reciclagem, a organização coletiva para o alcance de maior 
rentabilidade é um bom caminho. De compras coletivas a organização de associações ou 
grupos, os Empreendimentos de Economia Solidária ainda carecem de uma articulação 
para a coletividade.

Identificamos, também a necessidade da construção de uma ponte entre a 
economia solidária e criativa e a cultura. A articulação com a cultura foi um dos pontos 
fortes em todo o projeto. Diversos EES fazem parte ou são parceiros de grupos culturais.
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SCom a aditivação do contrato, teremos mais 12 meses pela frente, de janeiro/2016 
a dezembro/2016. A previsão é de contratação de 1 coordenador, 1 apoio administrativo 
e 5 agentes, com o objetivo de dar continuidade ao projeto e realizar a meta que prevê a 
gestão dos 5 espaços de comercialização dos produtos de economia solidária.

Torcemos pela continuidade do Projeto e da Política Pública no Distrito Federal para 
a Economia Solidária: que o restante do convênio de onde o Projeto Ações Integradas foi 
uma pequena parte seja finalmente executado. Novos empreendimentos estão à espera 
de oportunidades e os que já existem e foram beneficiados pelo Projeto esperam por 
mais ações dos Governos Distrital e Federal. Os recursos existem, um convênio maior 
já está publicado e aprovado e as políticas públicas estão aí para serem executadas. 
A economia solidária no Distrito Federal agradece.


