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Resumo 

 

Este estudo apresenta o projeto da Incubadora de Empreendimentos Solidários (SBCSOL) que 

auxilia na geração de renda e no desenvolvimento social de empreendimentos solidários locais, 

oferecendo apoio acadêmico, técnico e social norteado por princípios do cooperativismo. Os 

empreendimentos selecionados passaram por uma fase de planejamento que antecede a 

incubação. Já no processo de incubação, é oferecido assessoria, capacitação, orientação e 

acompanhamento até que o empreendimento se torne autossuficiente. Este projeto visou 

resgatar pessoas excluídas do mercado de trabalho e que viviam às margens da sociedade, 

destacando-se não só pelo benefício econômico criado, mas principalmente pela geração de 

valor no âmbito social. 
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Introdução 

 

Solidariedade, cooperativismo, distribuição da renda e união são alguns dos princípios 

que norteiam a Economia Solidária. Este tipo de economia aponta o trabalho associativo e auto 

gestionário como alternativa baseada essencialmente na associação econômica entre iguais e na 

propriedade solidária de geração de emprego e renda, resposta aos efeitos excludentes causados 

pela globalização em um sistema capitalista.  
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A partir deste contexto, originou-se a SBCSOL (Incubadora de Empreendimentos 

Solidários de São Bernardo do Campo) em parceria entre a Universidade Metodista de São 

Paulo, o Instituto Metodista Granbery e a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo com 

o propósito de apoiar empreendimentos solidários tornando-os mais capacitados para concorrer 

no mercado. Além disso, este projeto visou difundir conhecimento, gestão de parcerias e 

desenvolvimento econômico.  

O propósito deste artigo é ilustrar a importância e relevância do projeto SBCSOL no 

processo de incubação de empreendimentos voltados à economia solidária, contribuindo e 

melhorando a qualidade de vida das pessoas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A SBCSOL é o resultado de uma aliança intersetorial envolvendo parcerias entre a 

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, representada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, a Universidade Metodista de São Paulo, a Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep) e o Instituto Metodista Granbery, sendo, portanto, uma incubadora 

mista.  

De acordo com dados de um estudo realizado em 2011 e lançado em 2012, pela 

Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores) e 

pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Brasil possui 384 incubadoras 

em operação que abrigam 2.640 empresas, gerando 16.394 postos de trabalho. Essas 

incubadoras também já graduaram 2.509 empreendimentos que faturam atualmente R$ 4,1 

bilhões e empregam 29.205 pessoas. As incubadoras existentes hoje são tecnológicas ou 

tradicionais, sendo elas universitárias ou públicas ou privadas, e a SBCSOL surgiu para mudar 

esse cenário com a primeira incubadora mista.  

A SBCSOL visou auxiliar empreendimentos de economia solidária, que são formados 

basicamente por cooperativas, advindas do cooperativismo, que nasceram na segunda metade 

do século XVIII com a Sociedade dos Probos de Rochdale, na Inglaterra. A cooperativa é uma 

forma diferente de organização da sociedade. É regida através da cooperação e é de forma 

coletiva que se busca atingir seus objetivos, superando os obstáculos e promovendo o 

crescimento. Além disso, busca o benefício econômico e social de seus cooperados, 

preocupando-se com a qualidade de vida dos mesmos. Sua gestão é feita de forma democrática, 

em que todos os associados decidem os rumos dos empreendimentos. A lei 5764/71 define que 

a política nacional do cooperativismo exige que as cooperativas e associações sejam regidas 
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por um estatuto, que é administrado e votado pelos associados ou cooperados, garantindo assim, 

uma singularidade para a organização. A relação de confiança é de extrema importância para 

esse tipo de organização, considerando que o cooperativismo se dá pela autogestão. Um dos 

principais desafios dessas estruturas é manter o homem no foco principal deste sistema 

produtivo e, ao mesmo tempo, desenvolver uma organização competitiva no mercado no qual 

está inserida (PRAXEDES, 2009). Em dias em que se vive em uma sociedade materialista e 

capitalista, a ideia de autogestão, democracia, participação, autonomia e solidariedade, 

integrantes da economia solidária, parecem distantes da realidade, gerando resistências a essa 

nova forma de organização.  

A economia solidária é uma alternativa em contraponto ao modelo hegemônico de 

desenvolvimento capitalista. As práticas e valores da economia solidária possibilitam o resgate 

e a valorização das diversas formas de trabalho associado em iniciativas econômicas 

contextualizadas que consideram as diversidades ecológicas, culturais e étnicas. Esta economia 

inclui trabalhadores de todas as esferas, inclusive a população mais excluída e vulnerável, que 

gera de forma coletiva seu próprio trabalho e dinamizam as economias locais, garantindo um 

trabalho e renda às pessoas envolvidas (TYGEL, 2011).  

O cooperativismo é considerado um dos tipos da economia solidária. Um levantamento 

realizado em 2007 pelo governo brasileiro, registrou 21.859 empreendimentos solidários. 

Destes, 51% nasceram por alternativa ao desemprego, 25% para obter um maior ganho 

financeiro e 24% para complementar a renda familiar. 

Em relação ao capitalista, uma de suas características é a busca árdua e incessante pelo 

lucro e o desejo de acúmulo cada vez maior deste. O sistema capitalista transforma tudo em 

mercadoria, inclusive os trabalhadores com sua força de trabalho. Já no cooperativismo, a busca 

é pelo bem-estar do cooperado, proporcionando uma gestão democrática, que se preocupa mais 

com o coletivismo do que com o individualismo, tendo atitudes solidárias ao invés de 

competitivas, e as incubadoras auxiliam os empreendimentos a crescerem, com base nesses 

aspectos.  

As incubadoras são “arranjos institucionais e interinstitucionais que se destinam a apoiar 

e assessorar novos empreendimentos ou fortalecer empreendimentos já criados, oferecendo 

qualificação e assistência técnica durante todo o período de incubação” (BRASIL, 2013b; 

RUWER, 2011, p. 23). Assim, elas estimulam o empreendedorismo na medida em que 

fortalecem os empreendimentos e as preparam para sobreviver em um mercado cada vez mais 

competitivo. Entretanto, não deixam de lado a questão social, visando o bem-estar coletivo.  
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Os empreendimentos incubados são selecionados através de um edital onde, a grande 

maioria dos selecionados é composta por pessoas excluídas do mercado de trabalho que se unem 

em um grupo para geração de renda. A SBCSOL visa à formação dos incubados, dando suporte 

em várias áreas, como a técnica e a administrativa. Para tanto, os membros dos 

empreendimentos recebem cartilhas de capacitação com temas como inclusão digital e 

planejamento de negócios, por exemplo.  

A Incubadora entende as necessidades de cada empreendimento solidário, onde cada um 

recebe a presença de técnicos que avaliam pontos fortes e fracos, acompanham o 

desenvolvimento e crescimento dos negócios e sugerem caminhos que levem a uma gestão 

autossuficiente. São realizados encontros regulares com os grupos incubados para dar 

assessoria técnica, além de outras oficinas formativas em que os grupos podem participar.  

Com o apoio da incubadora, os incubados conseguem se desenvolver bem e oferecer 

serviços e produtos de melhor qualidade aos seus consumidores. Os empreendimentos 

pertencem aos trabalhadores, que depois de incubados, herdam uma visão diferenciada e 

passam a se enxergar como empreendedores. Contudo, existem fatores internos e externos que 

podem, sem dúvida, influenciar todo o processo. A falta de comunicação entre as partes para 

saber as reais necessidades do outro, a falta de formação dos incubados e a falta de recursos 

financeiros, são alguns exemplos de desafios a serem entendidos e superados pelas incubadoras.  

Para Cruz (2004) existem outros desafios a serem superados pelas incubadoras, dentre 

eles se encontram desafios pedagógicos, econômicos e sociopolíticos. Os pedagógicos estão 

relacionados em como fazer com que os trabalhadores, em coletivo, sejam capazes de ter acesso 

e manejo aos conhecimentos de gestão econômica e qualidade do produto. Os principais 

desafios econômicos estão relacionados à dificuldade de acesso ao crédito e ao processo 

produtivo do empreendimento. Quanto aos desafios sociopolíticos, pode considerar ao modo 

de fazer o empreendimento e preservar sua autonomia em relação à incubadora, além da forma 

em manter sua autogestão. A resolução para superar esses e outros desafios que podem surgir 

é feita no decorrer da incubação, utilizando inovação e metodologias estratégicas. 

A incubadora SBCSOL possui em torno de 20 (vinte) empresas incubadas, sendo elas 

de diversos setores como agricultura, artesanato e coleta de lixo cuja missão é contribuir através 

da intervenção de profissionais e professores que os auxiliam.  

O processo de incubação é dividido em quatro fases a saber:  

I. Mobilização: divulgar as informações sobre a economia solidária junto aos 

empreendimentos considerados como público-alvo. Para tanto, é utilizado 

apresentações em PowerPoint com os assuntos que são explicados.  
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II. Formação Inicial: confirmação dos empreendimentos que desejam participar da 

incubação. Para tanto, são realizadas visitas nos empreendimentos já 

consolidados, para que os possíveis incubados possam decidir se é isso que 

querem. Eles demostram sua vontade em uma Carta de Intenção.  

III. Pré-Incubação: planejamento do empreendimento e de sua viabilidade 

econômica e associativa. Para tanto, é feita uma Matriz de Planejamento de 

Negócio.  

IV. Incubação: capacitação, assessoria, orientação e acompanhamento dos 

empreendimentos em seu processo de estruturação. Para tanto, é realizado um 

estudo de viabilidade econômica e plano de negócios, uma análise da viabilidade 

associativa e a formação cidadã.  

V. Pós-encubação: o empreendimento torna-se auto gestionário, mas continua com 

o apoio por parte da política pública. Eles são integrados em redes de produção, 

comercialização e consumo e também em fóruns municipais ou regionais.  

 

Na fase de incubação, por exemplo, utilizam-se métodos de participação para envolver 

as empresas incubadas, ampliando o conhecimento destes por meio de dinâmicas realizadas em 

grupos onde os profissionais e professores conseguem também identificar os perfis econômicos 

e culturais das pessoas e dos empreendimentos incubados.  

Dentre uma série de atividades promovidas pela incubadora, destaca-se o projeto 

“Boneco”, cuja proposta é fazer um corpo humano de papel onde, cada parte do corpo, possui 

um significado. Além disso, é necessário que os incubados respondam perguntas sobre o 

ambiente interno e externo com o intuito de fazê-los discutir sobre os assuntos e interagir uns 

com os outros. Nesta dinâmica, os grupos também necessitam colar adesivos, indicando os 

pontos fortes, médios e fracos das partes do corpo representadas para que os profissionais 

conheçam a fundo os empreendimentos. Um exemplo do boneco pode ser visto na figura 

abaixo. 
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Figura 1 - BONECO 

 

 

 

 

 

Fonte: SBCSOL (2015) 

 

A dinâmica do boneco é uma forma simplificada de Análise SWOT, onde se faz 

analiticamente o estudo sobre seu ambiente, cujo objetivo é entender o cenário atual da empresa, 

para futuros estudos e tomada de decisões.  

O processo é realizado utilizando a técnica do design thinking que se trata de uma 

metodologia de oportunidades que influencia as pessoas a se inspirarem, obtendo empatia 

(mapa mental) para entender pontos de vista diferentes (HASHIMOTO, 2015). Assim, esta 

metodologia contribui na geração de diversas ideias difusas do grupo e que, a partir destas, 

escolherá a concreta (insight) e fará testes para verificar se poderão ser implantadas 

(prototipagem). Para que se tenha sucesso, este ciclo deverá manter-se constante: inspiração, 

ideia e implementação. 

Com isso, o papel da SBCSOL está atrelado a consultoria, acompanhamento, 

treinamentos e capacitação através de cursos básicos. A junção destes, faz com que as empresas 
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criem maturidade para se manterem consistentes após saírem da incubadora, tendo em vista que 

terão a estrutura de um empreendimento já formado.  

 

Considerações finais 

O tema economia solidária carrega consigo grande carga de complexidade e 

desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. O intuito deste trabalho foi de promulgar 

de forma clara e objetiva os conceitos de cooperativismo, solidariedade, respeito ao próximo, 

capacitação profissional e pessoal para todos seus colaboradores. Numa sociedade, é notório o 

modo capitalista de agir, de competir, de enaltecer os poderosos e de menosprezar aqueles que 

não possuem experiência, escolaridade ou até mesmo habilidades específicas para contribuírem 

de forma monetária para o mercado, os chamados “excluídos ou reclusos sociais”.  

A incubadora aqui apresentada buscou desenvolver um modelo econômico no qual as 

pessoas são mais importantes do que os recursos financeiros, trazendo ressignificação para suas 

vidas regidas pela solidariedade e não pela competitividade, surgindo para suprir a carência 

dessas pessoas em relação à ausência de oportunidade para participar do meio produtivo e de 

subsistência. 

Com este estudo, pode-se ter uma visão mais ampla sobre economia do terceiro, 

compreendendo que é possível encontrar meios e formas de sobreviver utilizando-se de 

princípios como igualdade, solidariedade, união, participação e democracia para desenvolver 

empreendimentos coletivos de sucesso através da consolidação do cooperativismo auto 

gestionário.  

Por fim, compreende-se que as práticas executadas pela incubadora para o processo de 

incubação, nada mais é do que fazer com que o trabalhador sinta-se parte de algo produtível e 

de grande valor moral, que norteiam princípios fundamentais de caráter social e profissional de 

transformação comportamental e cultural. 
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