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Módulo I 

PROJETOS  SOCIAIS PARA EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA



Encontro 1(b)

INCUBADORAS DE EMPREENDIMENTOS DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA



O QUE SÃO 
INCUBADORAS DE 

EMPREENDIMENTOS 
DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA

• São estratégias organizativas de
fomento e estruturação econômica
(produção e comercialização) de
empreendimentos de economia
solidária praticadas por
organizações da sociedade civil e
universidades (atividades de
extensão)



Origem do
conceito de
incubadora

• Incubadora é uma organização socialmente e
juridicamente constituída que tem como objetivo
estatutário fomentar, capacitar, prover recursos
humanos e tecnológicos para empreendimentos
nascentes.

• Geralmente são locais com infraestrutura para
capacitação dos empreendedores. Tais como:
atendimento conjunto, salas de treinamento,
laboratórios para desenvolvimento de produtos,
salas de reunião, anfiteatros, biblioteca de
referência, técnicos em mercado, acesso a web
entre outros suportes- com custos (baixos) e sem
custos.

• Incubação: preparar o empreendimento para o
mercado

• Tempo: de incubação e desincubação (entra com
data e saída com data)



Antigamente eram
assim...



Hoje são assim....coworking (ambientes 
de trabalho colaborativos)



Incubadoras 
de economia 

solidária



Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 
Populares - ITCPs

• O surgimento das ITCPs tem origem nas incubadoras de empresas
tendo como principal diferença o público atendido: empresas ou
grupos populares [...] a diferença vai além, pois as ITCPs introduzem
uma nova concepção de incubadora de empresas ao modificarem: a)
tipo de empresa apoiada (empresas cooperativas); b) público
atendido (grupos excluídos do ponto de vista sociopolítico); e c)
metodologia de trabalho. Segundo o estatuto da Rede de ITCPs, as
Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares têm como
finalidade dar suporte à formação e ao desenvolvimento de
Cooperativas Populares e da economia solidária.



Metodologia 
de incubação

• Metodologia => processo => conjunto de ações
desencadeadas sob uma determinada lógica que
visa dar apoio à estruturação de um
empreendimento econômico popular e solidário.

• Conjunto de ações => projeto => objetivos (escopo),
orçamento definido, tempo e envolve riscos.
(escopo, tempo, custo e qualidade).

• Concepções:

• 1.Direcionada determinista => fases definidas
(recursos e tempo), rígidas com exigências
(determinados compromissos dos
empreendimentos em incubação);

• 2. Direcionada adaptativa=> fases definidas sem
rigidez de tempo e poucas exigências,
principalmente quanto ao tempo.



Direcionada determinista

• Carta de princípios e comportamentos éticos;

• Define as responsabilidades das partes – plano de trabalho definido, conhecido e reconhecido pelas partes;

• Compromisso com a presenças nas atividades (cursos, seminários, encontros, troca de experiências etc.)

• Definição com clareza do tempo de incubação e desincubação

• Avaliação das fases 

• Critérios de desligamento do grupo da incubação

• Contrapartida financeira

• Contrapartida legal e documental

• Compromisso de formalização do grupo no período de incubação



Direcionada adaptativa

• Plano de trabalho pouco definido;

• Compromisso com a presenças nas atividades (cursos, seminários, encontros, troca de
experiências etc.), mas depende muito do grau de organização e articulação dos
grupos;

• Sem definição com clareza do tempo de incubação;

• Avaliação das fases com poucos critérios lógicos. São mais sociais e emocionais;

• Não há critérios claros de desligamento do grupo da incubação

• Sem contrapartida financeira

• Não há compromisso de formalização do grupo no período de incubação



Modelo da 
ITCP COOPE 

UFRJ

• Tempo de incubação: 3 anos

• Fases:4

• Fase 0 – Seleção e sensibilização: - definição da
proposta de incubação, seleção dos grupos,
sensibilização do processo de incubação (método) e
diagnóstico situacional de grupo e empreendimento;

• Fase 1 – Construindo o projeto – “sonho
cooperativo”: - definição das metas, definição das
ações, como alcançar as metas, formas de
acompanhamento e monitoramento.

• Essa fase é considerada concluída quando o grupo
demonstrar: - 1. conhecer os princípios do
cooperativismo popular; 2. estatuto social estruturado
e conhecido por todos os membros do
empreendimento; 3.conhecimento do foco produtivo;
4. definido o planejamento das ações para o período
da incubação, e; 5. definição do plano de viabilidade
econômica do negócio.(Plano de negócio)



Modelo da 
ITCP COOPE 

UFRJ

• Fase 2 – Desenvolvimento do Projeto:

• Análise das Forças, Oportunidades, Fraquezas
e Ameaças (Matriz SWOT ou FOFA);

• Reformulação do planejamento das metas,
ações, monitoramento e compromissos;

• Reavaliação do Plano de Negócios: A partir
das análises das forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças deve-se
reconsiderar os principais itens do plano de
negócio. Tais como: volume de produção,
métodos produtivos, organização da
produção, alocação dos recursos,
investimentos, custos , demanda potencial
projetada e resultados esperados.



Modelo da 
ITCP COOPE 

UFRJ

• Fase 3 – a expansão do projeto cooperativo

• Cooperativa formalizada

• 2 eixos:

• 1º - Viabilidade cooperativa: como os
princípios do cooperativismo estão sendo
implementados no dia-a-dia do
empreendimento (dentro e fora), gestão
coletiva e cooperada (autogestão) e relações
solidárias no grupo;

• 2º - Viabilidade econômica: definição da
cadeia de fornecedores, processo produtivo,
definição dos recursos alocados, definição
dos custos, definição dos preços, processos
de comercialização e avaliação dos
resultados (Receitas – Despesas)



Modelo da 
ITCP COOPE 

UFRJ

• Fase 4 – Autonomia da cooperativa
(desincubação)

• Avaliação do conhecimento acumulado;

• Análise das ferramentas de gestão ( o que
deu certo e as mudanças necessários
durante o projeto – lições aprendidas);

• Existência de um manual de normas,
procedimentos e regulamentos na produção;

• Consolidação da cadeia de fornecedores;

• Consolidação das estratégias comerciais
e/ou de relacionamento com os clientes; e

• Balanços das conquistas e novos desafios.



Ações da Incubadora junto aos grupos 
(pré-incubação e incubação)

• Capacitação: cursos sobre cooperativismo, economia solidária, 
cidadania, cultura entre outros

• Assessoria: diálogos com os grupos para a fase zero 

• Oficinas: atividades formativas específicas

• Acompanhamento continuado: assessoria aos grupos em incubação 
fase 1,2,3 e 4.

• Sensibilização: eventos de fomento, troca de experiências, entre 
outros.



Capina (www.capina.org.br) - Publicações

• Puxando o fio da meada  - viabilidade econômica de empreendimentos 
associativos I
• Plano de negócios com cálculos de custos, preço de venda, receita e resultado esperado;

• Riscos e dificuldades enfrentados 

• Retomando o fio da meada – viabilidade econômica de empreendimentos 
associativos II
• Ponto de equilíbrio: um conceito importante

• Capital de giro

• Custos Financeiros

• Capacidade de pagamento

• Empreendimentos associativos e afirmação da cidadania

http://www.capina.org.br/


ITCP UCSAL
Universidade Católica de Salvador

www.itcp.ucsal.br

• Plano de viabilidade

• Viabilidade econômica dos empreendimentos da economia popular 
solidária – conceitos básicos – Gabriel Kraychete

• Viabilidade econômica dos empreendimentos da economia popular 
solidária – perguntas frequentes – Equipe ITCP UCSal

• Como fazer um fazer um estudo de viabilidade econômica – Gabriel 
Kraychete



Observação final

• Os estudos dos planos de negócios e/ou de viabilidade econômica de 
empreendimentos de economia solidária serão desenvolvidos no 
módulo II deste nosso curso.



Próxima aula

•Teoria da Mudança 
Social  (Subsídios para a 
elaboração de projetos 

sociais para EES)


