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RESUMO 

 

Título: Incubadoras Tecnológicas de Empreendimentos de Economia Solidária: Um Guia 

Metodológico para o IFMT. 

 

Objetivo do trabalho: O objetivo geral desta pesquisa é identificar e propor um percurso 

metodológico mais adequado para operacionalização de uma incubadora tecnológica de 

empreendimentos de economia solidária no IFMT. Este objetivo desdobra-se em quatro 

objetivos específicos: a) levantar informações sobre as principais características e 

necessidades deste tipo de empreendimento na região de Alta Floresta; b) identificar 

ações mais relevantes para a implantação e desenvolvimento de uma incubadora 

tecnológica de projetos no campo da economia solidária; c) selecionar, dentre a 

bibliografia estudada, elementos capazes de compor uma estrutura metodológica 

compatível com o contexto de pesquisa e; d) propor um guia metodológico para incubação 

de EES no IFMT através da interação das informações teóricas e práticas obtidas na 

pesquisa.  

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: A pesquisa é do tipo exploratória 

e descritiva, por meio de pesquisa bibliográfica sobre a temática da estrutura 

metodológica para incubadoras tecnológicas de empreendimentos de economia solidária 

e estudo de caso a partir da experiência da constituição da associação dos catadores de 

resíduos sólidos do município de Alta Floresta/MT. A forma de análise será de caráter 

qualitativo, com coleta de dados a partir de entrevistas liderança da associação, gestor do 

núcleo de incubação do IFMT, presidente da Associação dos Catadores de Sorriso e 

acompanhamento de reuniões e eventos envolvendo órgãos públicos e membros de 

organizações envolvidos no projeto. 

 

Resultados: Proposição de uma estrutura metodológica compatível com a realidade do 

IFMT para programas de extensão a partir de incubadoras tecnológicas para 

empreendimentos de economia solidária, apresentação de um Guia Metodológico para 

Incubação de Empreendimentos de Economia Solidária no IFMT e implementação e 

oferta da residência solidária aos alunos do IFMT. 

 

Implicações práticas: O estudo possibilita a proposição uma estrutura metodológica 

capaz de dar suporte a projetos de extensão que envolvam empreendimentos de economia 

solidária e que demandem a capacitação de trabalhadores através de palestras, 

treinamentos e cursos de formação inicial e continuada. O Guia Metodológico para 

Incubação de Empreendimentos de Economia Solidária no IFMT irá auxiliar na 

constituição e desenvolvimentos de projetos com este fim e dará subsídios aos membros 

das incubadoras (docentes, técnicos e alunos) para construção de um roteiro metodológico 

a ser seguido. A disseminação de projetos desta natureza oportunizará o desenvolvimento 

regional com geração de trabalho e renda a pessoas em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e criará uma forma de aprimoramento do conhecimento dos alunos 

através de atividades práticas no apoio a incubadora e também por meio da residência 

solidária.  

 

Originalidade e contribuições: O presente estudo se diferencia dos estudos semelhantes 

uma vez que busca privilegiar a realidade local de uma região muito distante de grandes 

centros e com enormes carências estruturais. Construção baseada em um conjunto de 



 
 

referenciais teóricos existentes, combinado com duas outras experiências: a criação de 

incubadoras de empreendimentos em economia solidária no IFMT e a implementação do 

programa de residência solidária para o ensino médio técnico. 

 

Produção Técnica/Tecnológica:  

O principal produto técnico/tecnológico derivado do presente estudo é um Guia 

Metodológico para Incubação de Empreendimentos de Economia Solidária no IFMT, 

idealizado a partir de pesquisa bibliográfica e da experiência prática da Associação dos 

Catadores de Materiais Recicláveis de Alta Floresta. Ele enquadra-se no eixo 4: serviços 

técnicos realizados junto à sociedade/instituições, vinculados à assistência, extensão, 

produção do conhecimento. Quanto a aplicabilidade, este produto será aplicado na prática 

através da associação dos catadores de Alta Floresta e poderá ser potencialmente aplicado 

por outras instituições. O produto possui um médio teor inovativo, pois é fruto da 

combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e trata-se de uma produção com média 

complexidade, já que se utiliza destes conhecimentos pré-existentes e estáveis nos 

diferentes cenários de aplicação vinculados também a uma prática de tecnologia social. 

 

Palavras-Chave: Extensão, Incubadoras, Estrutura Metodológica, Economia Solidária.   

 
 

ABSTRACT 

Title: Technology Incubators of Solidarity Economy Enterprises: A Methodological 

Guide for the IFMT. 

Objective of the work: The general objective of this research is to identify and to propose 

a more adequate methodological path for the operationalization of a technological 

incubator of enterprises of solidarity economy in the IFMT. This objective unfolds in four 

specific objectives: a) to gather information about the main characteristics and needs of 

this type of enterprise in the Alta Floresta region; b) to identify the most relevant actions 

for the implementation and development of a technological incubator of projects in the 

field of solidarity economy; c) to select, among the bibliography studied, elements 

capable of composing a methodological structure compatible with the research context 

and; d) to propose a methodological guide for the incubation of EES in the IFMT through 

the interaction of theoretical and practical information obtained in the research.  

Procedures/Method for the solution of the problem: The research is of the exploratory 

and descriptive type, by means of bibliographical research on the theme of the 

methodological structure for technological incubators of enterprises of solidarity 

economy and case study based on the experience of the constitution of the association of 

solid waste collectors of the municipality of Alta Floresta/MT. The form of analysis will 

be qualitative, with data collection from interviews leadership of the association, manager 

of the incubation nucleus of the IFMT, president of the Association of Smile Collectors 

and monitoring of meetings and events involving public agencies and members of 

organizations involved in the project. 

Results: Proposition of a methodological structure compatible with the reality of the 

IFMT for extension programs from technological incubators to solidarity economy 

enterprises, presentation of a Methodological Guide for the Incubation of Solidarity 



 
 

Economy Enterprises in the IFMT and implementation and offer of solidarity residence 

to students of the IFMT. 

Practical implications: The study enables the proposition of a methodological structure 

capable of supporting extension projects that involve solidarity economy enterprises and 

that demand the training of workers through lectures, training and initial and continuing 

education courses. The Methodological Guide for the Incubation of Solidarity Economy 

Enterprises at the IFMT will help in the constitution and development of projects with 

this purpose and will give subsidies to the members of the incubators (teachers, 

technicians and students) for the construction of a methodological script to be followed. 

The dissemination of projects of this nature will provide an opportunity for regional 

development with the generation of work and income for people in situations of 

socioeconomic vulnerability and will create a way to improve the knowledge of students 

through practical activities in the support of the incubator and also through the solidarity 

residence.  

Originality and contributions: This study differs from similar studies in that it seeks to 

privilege the local reality of a region far from large centers and with enormous structural 

deficiencies. Construction based on a set of existing theoretical references, combined with 

two other experiences: the creation of incubators of enterprises in solidarity economy in 

the IFMT and the implementation of the program of solidarity residence for technical 

high school. 

Technical/Technological Production: The main technical/technological product 

derived from this study is a Methodological Guide for the Incubation of Solidarity 

Economy Enterprises at the IFMT, idealized based on bibliographic research and the 

practical experience of the Association of Alta Floresta Recyclable Materials Collectors. 

It fits into axis 4: technical services provided to society/institutions, linked to assistance, 

extension, knowledge production. As for applicability, this product will be applied in 

practice through the association of waste pickers of Alta Floresta and may potentially be 

applied by other institutions. The product has a medium innovative content, because it is 

the result of the combination of pre-established knowledge and is a production with 

medium complexity, since it uses this pre-existing knowledge and stable in different 

application scenarios also linked to a practice of social technology. 

 

Keywords: Extension, Incubators, Methodological Structure, Solidarity Economy. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

As décadas de 80 e 90 foram marcadas por um cenário bastante desfavorável aos 

trabalhadores em todo o Brasil, ocasião em que floresceram propostas alternativas como 

reação ao processo de fechamento de postos de trabalho, aumento da exclusão social e 

crise de valores como a solidariedade e a colaboração. Nesse cenário, a Economia 

Solidária se constituiu uma importante alternativa para amenizar o problema de geração 

de trabalho e renda (SANTANA JÚNIOR, 2005). 

A Economia Solidária tem como pressupostos que os trabalhadores se configurem 

em forma de associações e cooperativas, abrindo mão do modo tradicional de buscar 

salários e postos de trabalhos na economia formal. Organizados em torno de uma 

concepção de colaboração mútua, os trabalhadores tornam-se também os detentores dos 

meios de produção, participando ativamente dos processos de decisão e influenciando de 

forma significativa os rumos das demais pessoas e organizações associadas. Assim ficam 

explícitos os princípios que regem o sistema de cooperativismo: a propriedade em comum 

dos meios de produção, a gestão democrática e a orientação da produção em função da 

satisfação das necessidades humanas dos envolvidos (SINGER, 2002).  

Todavia, este tipo de organização, em função do novo caráter que representa, 

encontra inúmeras barreiras para a sua criação, formalização, legalização e 

principalmente para sua gestão e operações produtivas, comerciais e de logística, muitas 

vezes inviabilizando sua constituição e atuação (ANDION, 1998).  

Para fazer frente a essas dificuldades uma alternativa que se apresenta é o apoio 

técnico, administrativo e jurídico que estas organizações podem obter de entidades 

universitárias através de programas de incubadoras de empreendimentos solidários:  

As incubadoras de empreendimentos solidários podem ser definidas 

como entidades universitárias destinadas à incubação de 

empreendimentos e grupos de produção associada, caracterizando-se 

por serem multidisciplinares, pois integram professores, alunos de 
graduação e pós-graduação e funcionários pertencentes às mais 

diferentes áreas do saber. Elas também atendem a grupos comunitários 

que desejam trabalhar e produzir em conjunto, dando-lhes formação em 

cooperativismo e Economia Solidária e apoio técnico, logístico e 

jurídico, para que possam viabilizar seus empreendimentos 

autogestionários (SINGER, 2002, p.123). 
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Segundo Murad e Abreu (2016, p.114), muitas pessoas que participam dos 

projetos de Economia Solidária possuem baixo grau de formação educacional, 

alfabetização precária sendo comum que não saibam ler ou fazer operações numéricas 

simples. Além disso, carecem de conhecimentos técnicos sobre a atividade e necessitam 

de assessoramento para questões financeiras, fiscais e legais. Neste contexto ressalta-se a 

importância dos Empreendimentos de Economia Solidária (EES) ocorrerem por meio de 

fóruns sociais, atuação de universidades e incubadoras que buscam favorecer a integração 

entre os projetos e as redes de apoio, melhorando a comunicação e auxiliando para que 

desenvolvam autonomia e possam neste processo de autogestão caminharem para o êxito 

do empreendimento (MURAD e ABREU, 2016). 

 No Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), principalmente nos últimos três 

anos, percebe-se um movimento de fortalecimento das iniciativas de extensão como 

forma de aproximação do instituto com a sociedade e com iniciativas de apoio a 

empreendimentos de diversas naturezas. A retomada da “Ativa Incubadora de Empresas” 

e sua expansão para todos os campi do IFMT é uma demonstração desse interesse. O 

lançamento de uma série de publicações relacionadas as ações de extensão também são 

exemplos disso: 

a) Guia Empreender, que orienta aos alunos como abrir o seu próprio negócio; 

b) Manual de Extensão, que orienta os procedimentos de extensão no IFMT; 

c) Guia de Identificação de Oportunidades de Desenvolvimento Regional, que busca 

orientar a captação de negócios promissores de acordo com as potencialidades e 

características locais ou regionais; 

d) Guia de Incubação da Ativa, que orienta quanto aos procedimentos para  

incubação de projetos no IFMT e; 

e) Manuais de Estágio, que orientam quanto aos processos de estágio supervisionado 

dos alunos dos cursos técnicos do IFMT.  

A viabilização de atividades de extensão é um dos objetivos estabelecidos 

legalmente desde a criação dos Institutos Federais (IF’s) em 2008, onde é ressaltada a 

importância de fomentar ações que promovam o desenvolvimento das comunidades onde 

estão localizadas as unidades, principalmente depois do processo de expansão e 

interiorização dos campi. Nesse sentido, nota-se que esse apoio vem ocorrendo 
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sistematicamente em todas as localidades onde estão presentes os IF’s, mas como 

observado em 2012, esse processo se dá principalmente através de incubadoras de 

projetos da economia tradicional, majoritariamente apoiando a criação e desenvolvimento 

de empresas juniores, com exceções do Instituto Federal da Bahia (IFBA) e Instituto 

Federal de Santa Catarina (IFSC), que apresentavam na ocasião oferta de apoio à EES 

(HICKENBICK, 2012). 

Esta realidade verificada nos IF’s é também uma situação encontrada na maioria 

dos cursos de administração em todo o Brasil onde o e enfoque está prioritariamente 

voltado a chamada economia de mercado, com várias disciplinas exclusivamente 

pensadas na perspectiva da ótica capitalista de consumo e acumulação, onde raríssimos 

são os cursos que abordam a temática da Economia Solidária em seus currículos. 

Conforme Valentim (2008), há uma preocupação em preparar os futuros administradores 

para o “mercado”, um mesmo mercado que se mostra por vezes extremamente selvagem, 

individualista, excludente, institucionalizando valores que criam e aprofundam a miséria, 

a competição e a injustiça social. A realidade brasileira dos cursos de administração 

parece caminhar na direção de repetir práticas importadas de teorias consagradas nas 

grandes escolas ao redor do mundo em detrimento do pensamento crítico, da criatividade 

e do questionamento se estas ferramentas são realmente as melhores que podemos usar 

para responder a nossa realidade (VALENTIM, 2008). 

 

1.1   RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

O estudo apresenta relevância em função do papel social que a Economia Solidária 

representa na geração de trabalho e renda para pessoas com pouca instrução, baixa 

escolaridade e trajetória profissional marcada por subempregos e atividades desgastantes 

e insalubres. Isso se faz ainda mais importante pelo fato de outros setores da economia, 

como a indústria e o comércio, serem bastante limitados na região e gerarem uma 

quantidade de empregos insuficientes para atender aos trabalhadores com este perfil que 

convivem com o desemprego e a falta de oportunidades. 

A preocupação com a situação enfrentada pelos trabalhadores que atuavam em 

condições precárias no “lixão” do município de Alta Floresta fez com que em fevereiro 
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de 2019, o Ministério Público do Trabalho (MPT) solicitasse à direção do IFMT apoio no 

processo de implementação e viabilização de uma associação de catadores de resíduos 

sólidos na cidade. De pronto a proposta foi aceita e o convênio foi firmado para que 

conforme plano de trabalho fossem prestados serviços de capacitação, consultoria, apoio 

técnico e jurídico, acompanhamento e assessoramentos para o funcionamento da 

associação.  

Esse tipo de parceria vem de encontro com o que orienta o Plano de 

Desenvolvimento Institucional do IFMT (PDI 2019-2023), quando na página 67, aborda 

as políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e a responsabilidade 

social, que busca, através de programas de integração com a comunidade, gerar 

oportunidades de obtenção de trabalho e renda que possam propiciar uma melhor 

qualidade de vida para a população da região de atuação da instituição. Entretanto, na 

implementação das primeiras ações, verificou-se não haver na instituição, até o momento, 

um Guia Metodológico para Incubação de EES no IFMT. 

A integração do IFMT com a sociedade compõe as premissas da própria lei 

11.892, de dezembro de 2008, que cria os IF’s, quando estabelece, no artigo 7º, a 

necessidade de “desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e 

finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do 

trabalho e os segmentos sociais...” de modo a “estimular e apoiar processos educativos 

que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico local e regional”. 

A importância da integração das instituições de ensino com a sociedade através 

de projetos de pesquisa e extensão para apoio aos movimentos populares pode-se observar 

pelo crescimento de publicações científicas com a temática da Economia Solidária nos 

últimos anos, de forma multidisciplinar nas diversas instâncias da sociedade (BRASIL, 

IPEA, 2018, p.19-27). 

Quanto a produção de dissertações e teses que tratam deste tema, é nítida a 

predominância das dissertações com 81,3%, sendo que nos mestrados profissionais 

encontra-se 13,4% e nas teses apenas 5,4%. Neste tipo de trabalho, o assunto 

“incubadoras” representa somente 8% das obras. Em contrapartida ao alto índice de 

pesquisas empíricas percebe-se um baixo uso de métodos participativos nas 
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investigações, o que pode indicar uma restrição de arcabouços teóricos e metodológicos 

alternativos para o tema (PAES DE PAULA e CALBINO, 2013). 

Diante dessas alegações, o presente trabalho de pesquisa se justifica pela:  

a) necessidade de fomentar iniciativas de Economia Solidária como alternativas 

de geração de trabalho e renda na região para pessoas em situação de vulnerabilidade 

social, já que atualmente os setores tradicionais não têm suprido esta demanda;  

b) atendimento a uma demanda social de apoio à associação dos catadores de 

materiais recicláveis de Alta Floresta;  

c) alinhamento das ações da instituição com as finalidades, características e 

objetivos estabelecidos por lei para os IF’s;  

d) necessidade de um guia metodológico para incubação de EES no IFMT e;  

e) aprofundamento da discussão teórica do tema incubadoras de Economia 

Solidária que de ainda é pouco tratado em dissertações e teses, conforme demonstrado 

anteriormente. 

 

1.2   PROBLEMA DE PESQUISA, OBJETIVOS, DELIMITAÇÃO DO OBJETO 

 

A pesquisa desenvolve-se no sentido de identificar as ações mais relevantes no 

contexto estudado que possibilite a construção de um percurso metodológico de uma 

Incubadora Tecnológica de EES no IFMT, campus Alta Floresta – MT. Essas ações têm 

por base, além de um levantamento bibliográfico de vários autores que constituem a 

referencial teórico desta pesquisa, os subsídios práticos na experiência de apoio à 

implantação e funcionamento da Associação dos Catadores de Alta Floresta (ASCAFLO) 

no período entre 2018 e 2020. 

Para entender melhor o cenário que envolve o objeto de pesquisa, apresenta-se um 

breve relato das características dos principais elementos que formam o campo de atuação 

do estudo, iniciando com um perfil do município de Alta Floresta, onde destaca-se alguns 

pontos importantes no reconhecimento do locus de pesquisa e como essas características 

influenciam no estabelecimento da metodologia mais adequada a este contexto do ponto 
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de vista econômico, educacional e social da região, onde observamos a carência de opções 

de geração de emprego e renda, problemas relacionados ao transporte público e outras 

dificuldades enfrentadas pelos moradores do município, em especial a parcela mais 

vulnerável economicamente. 

Em sequência, mostra-se um pouco da formação do IFMT, a abertura do campus 

Alta Floresta, através do processo de expansão dos IF’s, a importância disso para o 

desenvolvimento regional e as iniciativas de desenvolvimento da Ativa Incubadora de 

Empresas, por meio da criação do núcleo incubador no campus Alta Floresta.    

A cidade de Alta Floresta, segundo estimativas do IBGE em 2019, possui uma 

população de aproximadamente 51.700 habitantes e está localizada no extremo norte do 

estado de Mato Grosso, distante cerca de 800km da capital Cuiabá. Assim como a maioria 

das cidades da região, ela foi constituída nos anos 70, durante o governo militar que 

incentivava a ocupação do norte do país com a abertura de novas fronteiras agropastoris, 

em geral esse movimento era realizado por pessoas advindas da região sul do Brasil, que 

viam nestas imensas terras a possibilidade de uma vida melhor. 

O município está localizado na área de Amazônia Legal e possui um clima tropical 

úmido, com temperaturas bastante elevadas o ano inteiro e duas estações bem definidas: 

inverno seco e verão abundante de chuvas, as quais atingem índices pluviométricos muito 

consideráveis de aproximadamente 2.750mm. Os solos da região de modo geral são 

considerados de baixa fertilidade de macro e micro nutrientes, necessitando assim de 

fertilização suplementar para incrementar a produtividade agropecuária.  

No decorrer destes 44 anos de existência, a cidade se expandiu muito, com a 

abertura de grandes loteamentos residenciais, alguns em áreas afastadas do centro da 

cidade e ainda precários em serviços públicos básicos, como redes de esgotos, calçamento 

das ruas e principalmente de um transporte público que atenda a população, uma vez que 

existe apenas uma linha de ônibus regular que funciona principalmente para transporte 

dos alunos do IFMT. Isso obriga a população a buscar outros meios de transporte, como 

a bicicleta e principalmente as motocicletas, que predominam no trânsito da cidade. 

Segundo o DETRAN-MT, haviam em 2017 na cidade 23.407 motocicletas licenciadas, 

ou seja, o equivalente a 45,3% da população, sendo quase uma para cada 2 habitantes. No 
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cotidiano é comum observar famílias inteiras em uma só moto, muitas vezes sem o uso 

de capacete, o que acaba ocasionando graves e constantes acidentes de trânsito que chega 

a média em 2017 de 152 por mês, conforme informação do Corpo de Bombeiros do 

município. 

Mesmo com tantos problemas o IDHM apresentou uma considerável melhora 

desde 1999, onde era de apenas 0,391, evoluindo para 0,585 no ano 2000 e finalmente 

chegando em 2010 a 0,714 que é considerado alto. A população é majoritariamente 

urbana como se pode observar no quadro a seguir que apresenta dados demográficos de 

Alta Floresta ao longo do tempo: 

Quadro 01 – Dados demográficos do município de Alta Floresta 

Indicadores 1991 2000 2010 

IDHM 0,391 0,585 0,714 

População Total 53.031 46.982 49.164 

População Urbana 35.231 37.287 42.718 

População Masculina 27.681 24.291 24.989 

População de 0 a 14 anos 19.735 14.929 12.300 

População de 15 a 64 anos 32.317 30.402 34.186 

População de 65 anos ou mais 979 1.651 2.678 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 Quanto a educação básica, o município conta com 18 escolas municipais, 20 

estaduais, uma federal e dez privadas. No ensino superior a cidade é considerada um polo 

educacional, com uma universidade estadual, uma federal e 4 entidades privadas de 

ensino superior, possibilitando que em 2010 houvessem 17,4% da população de jovens 

de 17 a 24 anos cursando algum curso superior. Apesar disso, 11,4% da população adulta 

em 2010 era analfabeta e apenas 8% possuíam algum curso superior completo. 
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 No que diz respeito a vulnerabilidade social, o município vem melhorando seus 

índices em mortalidade infantil, quantidade de crianças em idade escolar matriculadas 

regularmente na rede de educação, trabalho infantil, vulnerabilidade a pobreza e 

condições de moradia com acesso a rede de distribuição de água encanada. 

 O quadro a seguir apresenta alguns desses índices, onde pode-se observar uma 

evolução no panorama da vulnerabilidade da população do município de Alta Floresta: 

 

Quadro 02 – Vulnerabilidade Social do Município de Alta Floresta - MT  

Crianças e Jovens 1991 2000 2010 

Mortalidade infantil 28,76 24,81 17,00 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 86,33 70,00 

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 34,18 8,09 2,03 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e     

são vulneráveis, na população dessa faixa 
- 12,87 6,42 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 5,25 3,43 2,77 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 15,88 5,67 

Família      

% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, 

no total de mães chefes de família 
12,74 11,85 14,76 

% de vulneráveis e dependentes de idosos 1,69 1,25 0,98 

% de crianças extremamente pobres 21,54 7,51 3,26 

Trabalho e Renda    

% de vulneráveis à pobreza 68,34 47,90 25,20 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em 

ocupação informal 
- 55,93 37,14 

Condição de Moradia    

% da população em domicílios com banheiro e água encanada 50,83 77,90 96,52 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 
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A renda média per capita da população vem apresentando um crescimento 

segundo os últimos levantamentos do IBGE, o que fez com que a proporção de pessoas 

muito pobres no município apresentasse uma forte retração e uma ligeira melhora no gini 

(índice que mede a desigualdade na distribuição de renda entre uma determinada 

população e aponta o nível de concentração de renda), como apresenta-se a seguir:   

 

 

 

 

Quadro 03 – Renda, Pobreza e Desigualdade no Município de Alta Floresta - MT 

Indicadores 1991 2000 2010 

Renda per capita 297,62 520,90 660,84 

% de extremamente pobres 16,29 4,71 1,86 

% de pobres 41,72 19,86 5,77 

Índice de Gini 0,55 0,59 0,48 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 A intenção dos primeiros colonizadores era fazer da cidade um polo agrícola, mas 

logo nos seus primeiros anos a descoberta do ouro transformou a realidade local e atraiu 

para Alta Floresta uma quantidade considerável de pessoas em busca da riqueza na 

exploração do garimpo, que passou a ser a principal atividade econômica do município. 

Com o esgotamento das jazidas de ouro, muitas pessoas deixaram a cidade que voltou a 

dedicar-se a pecuária e a indústria de madeiras que são as principais fontes de recursos 

atualmente. 

 Observa-se a atuação de algumas ONG’s que buscam apoiar projetos de iniciativa 

popular, principalmente na área da agricultura familiar. Um exemplo é o Instituto Ouro 

Verde que existe desde 1999 e tem sua atuação voltada a participação social baseada no 

desenvolvimento sustentável. Parte da ideia que o desenvolvimento não envolve modelos 

prontos, mas sim algo em permanente construção.  



22 
 

 

 Uma das iniciativas presentes na região é o SISCOS (Sistema de compras 

solidárias), que é um empreendimento de economia solidária que busca estreitar a relação 

entre os produtores e o mercado consumidor, dando origem a uma rede que fomenta o 

consumo consciente em condições justas para todas as partes, enaltecendo o trabalho dos 

produtores locais, que através da agricultura e agroindústria artesanal possibilitam o 

aumento de renda das famílias trabalhadoras. Algumas condições são colocadas tanto aos 

produtores como aos consumidores para poderem integrar a rede SISCOS. Para os 

produtores, incentiva-se a produção agroecológica ou em transição, trabalho e produção 

familiar e que o sistema seja uma forma de complementar a renda e não um canal 

exclusivo de comercialização. Já para os consumidores, deve ser observado que o objetivo 

é o consumo final dos produtos e não a revenda.  

 Outros setores vêm crescendo como o beneficiamento de arroz e café, frigoríficos 

e madeireiras, além disso o setor de turismo é bastante representativo, com destaque para 

a pesca esportiva que atrai viajantes do mundo inteiro que procuram o chamado turismo 

ecológico encontrado na vasta floresta amazônica de imenso potencial natural de flora e 

fauna, inclusive com um dos maiores pontos de observação de pássaros do mundo, com 

mais de 600 espécies diferentes de aves. 

 Dos trabalhadores empregados em 2010, 21,63% atuavam no setor agropecuário, 

0,53% na indústria extrativista, 7,98% na indústria de transformação, 7,18% no ramo da 

construção, 17,20% em atividades comerciais e 37,70% na área de prestação de serviços. 

 Na perspectiva de contribuir para o crescimento da região, o IFMT, seguindo a 

proposta de expansão da rede federal de ensino, instala-se em Alta Floresta:   

Figura 01 – Foto frontal do IFMT / Campus Alta Floresta 
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Fonte: Acervo do autor. 

 

O campus Alta Floresta começou a operar em 2015, em sede improvisada cedida 

pela prefeitura municipal, onde atuou até 2017, quando passou a ocupar uma moderna 

instalação construída às margens da rodovia MT 208. O campus trabalha em dois eixos 

distintos: gestão e negócios e produção alimentícia, oferecendo cursos técnicos integrados 

ao ensino médio nas áreas de administração e agropecuária. No ensino superior oferta os 

bacharelados em administração e zootecnia, além do curso tecnólogo em gestão de 

recursos humanos. Com aproximadamente 800 alunos matriculados regularmente, o 

campus Alta Floresta atende a parte expressiva da demanda de ensino no município e 

cidades vizinhas, como Paranaíta, onde possui um centro de referência em parceria com 

a prefeitura municipal que oferece ensino técnico profissionalizante em nível médio, a 

aproximadamente 80 alunos. 

O IFMT, é fruto da fusão de três entidades já há muito tempo consolidadas no 

estado, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso (CEFET-MT), 

localizado no distrito de São Vicente, do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Cuiabá (CEFET/Cuiabá) e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres (EAFC). Essa 

instituição foi criada em 29 de dezembro de 2008, com a lei 11.892, que instituiu o IFMT. 

Trata-se de uma entidade de ensino básico, tecnológico e superior, pluricurricular e 

multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino. Vinculada ao Ministério da Educação (ME), possui natureza 

jurídica de autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-
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pedagógica e disciplinar. Atualmente possui 19 campi, em diversas cidades do estado e 

conta com aproximadamente 31.100 alunos distribuídos em 278 cursos nos diversos 

níveis (BRASIL, 2008). 

 O IFMT, através do Conselho Diretor do até então CEFET/Cuiabá, criou em 

16/09/2004 a Ativa Incubadora de Empresas do Agronegócio, com o objetivo de 

prospectar e apoiar projetos e empreendimentos em agronegócios provenientes da 

comunidade rural da região, assim como iniciativas por parte de seus discentes. Em 

28/04/2015, a Ativa teve sua gestão inserida nas atividades do Eixo: Empreendedorismo 

da Pró-reitoria de Extensão, passando a se denominar Ativa Incubadora de Empresas do 

IFMT, tendo ampliado seus objetivos e potencializado sua atuação (IFMT, 2019). 

Assim, conforme encontra-se no site oficial da instituição, a Ativa Incubadora é 

um projeto que visa acolher empreendedores das mais diversas formas que estejam 

interessados em criar produtos ou serviços com inovação e precisem do suporte técnico, 

tecnológico e de gestão do IFMT e seus parceiros institucionais com o objetivo de 

impulsionar seus empreendimentos de forma inovadora e sustentável. A área de ação da 

incubadora que estava restrita ao IFMT campus São Vicente, passa por um processo de 

expansão que deverá abranger todos os 19 campi, para que também atuem neste projeto, 

colaborando no desenvolvimento local e regional das áreas de influência do IFMT. 

 No sentido de colaborar com esta pesquisa está o caso prático do apoio do IFMT, 

através do campus Alta Floresta, à implantação e funcionamento da associação dos 

catadores de materiais recicláveis de Alta Floresta. Esta entidade foi criada com o intuito 

de agregar e organizar de forma associativa os trabalhadores autônomos que atuam de 

forma bastante precária no lixão municipal de Alta Floresta/MT. A iniciativa de criar esta 

associação partiu do MPT, envolvendo outros órgãos públicos do município, como o 

Ministério Público do Estado, a Justiça do Trabalho e a própria prefeitura municipal de 

Alta Floresta. Foram realizadas várias reuniões para formalizar a associação, e viabilizar 

recursos para que a mesma tivesse condições de operar e oferecer condições mais dignas 

de trabalho para os associados. 

No dia 12/12/2018, foi lavrada a ata de constituição, com a participação inicial de 

12 associados, onde foram eleitos os primeiros membros da diretoria da associação. Nesta 

reunião foram designados os próximos passos, como o registro em cartório desta ata de 
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fundação e a inscrição da mesma no cadastro nacional de pessoas jurídicas, o que ocorreu 

em 11/01/2019. Apesar da associação estar formalizada desde esta data, até o presente 

momento ainda não houve de fato a atuação da mesma em função de dois principais 

motivos: atraso na entrega do barracão de coleta e triagem de materiais recicláveis por 

parte da prefeitura do município de Alta Floresta e pela falta recursos estruturais como 

máquinas e equipamentos necessários para a operacionalização da associação conforme 

proposta de trabalho elaborada pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis de Mato Grosso (MNCR-MT). 

Diante do desafio de apoiar a implementação e acompanhar o desenvolvimento e 

gestão da ASCAFLO e da necessidade da construção de uma proposta metodológica 

adequada à condução de projetos de incubação de EES no IFMT, pergunta-se: 

 

Qual o percurso metodológico mais adequado para operacionalização de uma 

incubadora tecnológica de empreendimentos de economia solidária no Instituto Federal 

de Mato Grosso? 

 

Para responder a essa questão, a pesquisa tem como objetivo geral identificar e 

propor um percurso metodológico mais adequado para operacionalização de uma 

incubadora tecnológica de EES no IFMT. Este objetivo desdobra-se em quatro objetivos 

específicos:  

a) levantar informações sobre as principais características e necessidades deste 

tipo de empreendimento na região de Alta Floresta;  

b) identificar ações mais relevantes para a implantação e desenvolvimento de uma 

incubadora tecnológica de projetos no campo da Economia Solidária;  

c) selecionar, dentre a bibliografia estudada, elementos capazes de compor uma 

estrutura metodológica compatível com o contexto de pesquisa e;  

d) propor um guia metodológico para incubação de EES no IFMT através da 

interação das informações teóricas e práticas obtidas na pesquisa.  
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A pesquisa se constitui a partir da análise de duas vertentes que ao decorrer do 

estudo se mostram complementares. De um lado a realização de um estudo bibliográfico 

de autores que trabalham a elaboração de estruturas metodológicas para projetos de 

incubadoras tecnológicas, onde são retiradas importantes contribuições que respaldam os 

resultados que se propõe o objetivo geral da pesquisa, qual seja a elaboração de um 

percurso metodológico adequado a realidade do IFMT em seus projetos de incubação 

tecnológica de EES. Paralelamente a esse movimento, a pesquisa buscou acompanhar os 

passos da ASCAFLO, descrevendo as ações implementadas na prática, de forma a 

perceber os resultados iniciais das propostas elaboradas a partir da estrutura metodológica 

construída através da extração de elementos importantes encontrados nas bases teóricas 

pesquisadas.  

 

 1.3   ESTRUTURA GERAL DA PESQUISA 

 

Inicialmente são apresentados conceitos introdutórios sobre o tema Economia 

Solidária, destacando suas origens, bases conceituais, diferenças relativas à economia de 

mercado e características de gestão. Em seguida abordam-se iniciativas diversas voltadas 

ao apoio destas organizações como as incubadoras tecnológicas, os programas de 

extensão e a residência solidária. 

 Considerando que o objetivo desta pesquisa é identificar e propor um percurso 

metodológico mais adequado para operacionalização de uma incubadora tecnológica de 

EES no IFMT, serão apresentadas experiências coletadas, através de publicações 

científicas de vários autores em diversas regiões do Brasil, as quais serviram de base para 

a composição da estrutura metodológica proposta no escopo da presente pesquisa, 

alinhada com a realidade local do IFMT e com o objeto de estudo. 

 Na demonstração dos resultados, a pesquisa mostra inicialmente a um panorama  

dos catadores de resíduos sólidos da região de Alta Floresta, reunindo informações de 

documentos como atas de reuniões, relatórios de visitas técnicas e outros elementos que 

contam a história da formação da ASCAFLO, como ela surgiu, as condições enfrentadas 

pelos trabalhadores, os apoios recebidos de diversos órgãos do setor público, como MPT, 

Ministério Público do Estado, Defensoria Pública, Justiça do Trabalho, Prefeitura 
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Municipal de Alta Floresta e também de organizações não governamentais, como o 

MNCR-MT, Associação Nacional dos Catadores (ANCAT) e Associação dos Catadores 

de Sorriso (ACS). 

 Depois disso, apresenta-se a entrada do IFMT como parceiro da ASCAFLO, seu 

termo de convênio junto ao MPT e o envolvimento nas ações de viabilização da 

associação, apoio administrativo, técnico e jurídico, plano de ação e operação para 

capacitação, acompanhamento e assessoria em diversas áreas.  

 Ao final, com alicerce no referencial teórico apresentado, somado à experiência 

prática do acompanhamento das ações da ASCAFLO, o trabalho reúne elementos 

essenciais à construção de um guia metodológico para incubação de EES, o qual apresenta 

as ações necessárias e recomendáveis em cada fase do processo de acompanhamento dos 

grupos incubados dentro das especificidades tanto dos EES quanto das técnicas de 

concepção de uma Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP’s), 

enriquecendo o esforço de integração dos IF’s com as comunidades onde estão inseridos 

cumprindo seu papel institucional baseado no ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

 

 

2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 No desenvolvimento deste referencial teórico é apresentado inicialmente um 

breve histórico das origens da Economia Solidária, alguns conceitos sobre a mesma, suas 

características e diferenças básicas da economia tradicional. Destaca-se as dificuldades 

enfrentadas na gestão deste tipo de organização e os desafios de conciliar princípios como 

a solidariedade, comércio justo e autogestão num mundo dominado pela competitividade 

e o individualismo. Em seguida são abordadas formas de apoio aos EES, como a Extensão 

universitária e as Incubadoras Tecnológicas, onde demonstra-se o importante papel que 

assumem no sentido de assessorar o desenvolvimento destes empreendimentos que 
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buscam amenizar os problemas causados pelo desemprego e condições precárias que são 

comuns na realidade dos trabalhadores das classes mais vulneráveis da população. 

Finalmente apresenta-se uma série de metodologias de incubação de EES, os quais 

serviram de base para elaboração da proposta de um guia metodológico de incubação de 

EES para o IFMT. 

 

2.1   ECONOMIA SOLIDÁRIA: BREVES APONTAMENTOS 

 

Remonta a primeira década do século XIX, na Inglaterra, o registro dos primeiros 

movimentos de trabalhadores que vieram a originar a economia solidária, iniciando-se 

com a busca por melhores condições de trabalho na indústria até constituir-se na formação 

das primeiras sociedades cooperativas, promovendo uma série de inovações como as 

cooperativas de produção, compra, financiamento e consumo, utilizando de moeda 

própria, o que hoje se conhece como moeda social (SINGER, 2002). 

A Economia Solidária é uma forma de organização social presente em todo o 

mundo, apresentando-se como uma alternativa ao modo capitalista de produção, onde as 

relações econômicas estão focadas nas pessoas e no bem estar da social, contrapondo-se 

ao acúmulo de capital, exploração do trabalho e relações de trabalho injustas que 

promovem as desigualdades sociais (GAIGER, 2006).  

De acordo com Singer (2002), a Economia Solidária pode ser definida como um 

“sistema socioeconômico aberto, amparado nos valores da cooperação e da solidariedade 

no intuito de atender às necessidades e desejos materiais e de convivência, mediante 

mecanismos de democracia participativa e de autogestão, visando à emancipação e o bem-

estar individual, comunitário, social e ambiental”. 

Ainda segundo a Secretaria Nacional de Economia Solidária:  

Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar e 

trocar o que é preciso para viver. Sem explorar os outros, sem querer 

levar vantagem, sem destruir o ambiente. Cooperando, fortalecendo o 

grupo, cada um pensando no bem de todos e no próprio bem. A 

economia solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como 

inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a 

favor da inclusão social. Compreende uma diversidade de práticas 
econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, 

associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de 
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cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, 
prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e 

consumo solidário (BRASIL, 2011). 

 

A Economia Solidária surge com força no Brasil a partir de 1990, como resposta 

ao desemprego e a precarização das condições de trabalho, onde diversos trabalhadores 

excluídos do mercado de trabalho acabaram buscando por empreendimentos de natureza 

solidária, privilegiando uma relação ao esforço coletivo, assim como também de decisão, 

quebrando com a hierarquização tradicional das relações de trabalho. “A economia 

solidária surge como reação à crise na forma de numerosas iniciativas locais” (FRANÇA 

FILHO, 2009, p. 203).  

Durante os governos de Lula e Dilma, a Economia Solidária ganhou destaque nas 

ações governamentais, sendo notórias as articulações políticas e de compartilhamento de 

experiências entre os agentes do setor, viabilizando os meios de alcance dos direitos 

através do acesso às políticas públicas institucionalizadas pelo Estado. Todavia, as 

questões da Economia Solidária sofrem com a instabilidade das políticas adotadas pelos 

governos, partidos e interesses dos que detêm o poder (SILVA, 2015). 

Em 2003, a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) foi 

um marco nas ações de governo para fomentar programas de formação e 

acompanhamento de empreendimentos de economia solidária no Brasil. Através desta 

secretaria foram desenvolvidas variadas ações governamentais, buscando o crescimento 

de políticas públicas também em âmbito estadual e municipal. Nesse sentido, foram 

criadas leis, consultas públicas, conselhos, parcerias com entidades financeiras, além de 

programas voltados a acompanhamento aos trabalhadores de empresas (SILVA, 2011). 

Com a alternância de governos, em especial após o impeachment da presidenta 

Dilma Roussef, em 2016, os impactos na organização administrativa foram enormes, com 

uma reformulação geral na equipe da SENAES, inclusive com a saída do então secretário, 

o professor Paul Singer, que havia comandado a secretaria nos últimos 13 anos. Em 

seguida a perda de status de secretaria foi o resultado de um novo remanejamento da 

SENAES para tornar-se uma subsecretaria do Ministério do Trabalho, que mais tarde 

passou a estar subordinada ao Ministério da Cidadania, com a extinção do primeiro 

(SILVA, 2018). 
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Devido a essa instabilidade política, uma questão muito discutida é a necessidade 

de se criar um marco regulatório1 capaz de estabelecer a economia solidária como um 

direito garantido do cidadão, contemplando os trabalhadores e possibilitando as 

condições necessárias para produção com o apoio do Estado. Assim, é essencial que se 

encontre os meios para institucionalizar a economia solidária como uma política de 

Estado, garantindo a estabilidade, solidez e permanência independente das transições 

governamentais que aconteçam (SILVA e SILVA, 2014).  

O benefício da criação de uma política de Estado voltada à Economia Solidária 

seria muito importante para a sociedade, pois conforme França Filho (2006), a 

comunidade que envolve-se mais diretamente com a economia solidária, são 

especificamente os trabalhadores e trabalhadoras que vivem em uma situação social de 

extrema pobreza e miséria, sendo estes os principais agentes da economia solidária, que 

necessitam de ações específicas voltadas a solução dos seus problemas. 

Para atender a essas demandas sociais é inadiável que se expandam as 

organizações regidas por conceitos econômicos solidários, modo pelo qual o foco não 

está no lucro em si, mas na possibilidade de geração de trabalho, razão pela qual as 

relações sociais ganham destaque, visto que a sua forma de produção democrática busca 

privilegiar o ser humano como centro do processo de produção e não tem seus esforços 

dedicados exclusivamente à geração e acúmulo de capital (METELLO, 2007). 

Levando em conta essa diferenciação entre a lógica capitalista e a lógica solidária, 

se faz importante destacar essa distinção uma vez que as sociedades cooperativas 

apresentam em sua constituição e propósitos, diferenças muito significativas quando 

comparadas as sociedades econômicas, conforme podemos observar no quadro a seguir: 

 

Quadro 04 – Tipos de sociedade conforme Cavalcanti 

Sociedade cooperativa pura  Sociedade econômica 

O principal é o homem O principal é o capital 

 
1 Após aprovação do Senado, o substitutivo Projeto de Lei (PL) 6606/2019, seguiu em 19/12/2019 para 

apreciação da Câmara dos Deputados. O projeto que tramita desde a ano de  2012 (PL 4685/2012), dispõe 

sobre os empreendimentos de economia solidária, cria a Política Nacional de Economia Solidária e o 

Sistema Nacional de Economia Solidária (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2019) 
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O cooperado é sempre dono e usuário da sociedade Os sócios vendem seus produtos e serviços a uma 

massa de consumidores 

Cada pessoa conta um voto na assembleia Cada ação ou quota conta um voto na assembleia 

O controle é democrático O controle é financeiro 

É uma sociedade de pessoas que funciona 

democraticamente 

É uma sociedade de capital que funciona 

hierarquicamente 

Fonte: Adaptado pelo autor de Cavalcanti (2005). 

 

 Em função dessas diferenças de concepção, é natural que a gestão desses 

empreendimentos não se desenvolva da mesma forma, sendo necessário às lideranças dos 

EES adaptarem ferramentas de gestão de modo que atendam as especificidades e 

finalidades que caracterizam os empreendimentos de natureza solidária, o que requer 

muita habilidade e discernimento do gestor.   

 O estudo da administração, desde seus primórdios, sempre esteve ocupado em 

apresentar soluções para problemas relacionados às instituições tradicionais, 

predominantemente da área industrial, através de estudos desenvolvidos a partir da 

análise de grandes empresas ligadas a produção de máquinas, veículos entre outros. 

Andion (2001 p.20) afirma que a gestão de organizações na economia solidária é ainda 

“um campo inexplorado”, devido a prováveis preconceitos ideológicos e a “inexistência 

de fundamentos teóricos adaptados à natureza dessas organizações”. 

As organizações da economia solidária tendem a incorporar, inicialmente, a base 

técnica capitalista para, em um segundo momento, construir métodos de administração, 

gerenciamento e remuneração do trabalho mais coerentes com a natureza solidária dessas 

organizações. Desse modo, é indicada a necessidade de se construir ferramentas próprias 

à gestão de empreendimentos solidários (GAIGER, 1996). 

Por outro lado, acredita-se que a racionalidade empresarial que permeia as práticas 

administrativas não é de todo incompatível, ainda que essas racionalidades sejam 

contraditórias entre si, considerando que a viabilidade do empreendimento depende da 

combinação entre a lógica solidária e a lógica de mercado (COSTA, 2003).  

 Para Moura et al. (2004), quando se trata de buscar mais eficiência e 

aprimoramento na gestão, os empreendimentos solidários precisam trabalhar com 
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dimensões além da econômica, incluindo assim aspectos sociais, políticos, técnicos e de 

produtividade.  

Complementando esse pensamento, Gaiger (2000) afirma que os EES devem 

conciliar eficiência, resultados econômicos e viabilidade financeira com os princípios da 

gestão democrática e as práticas cooperativas, prezando pela autogestão com 

responsabilidade, atenção às questões educacionais, de qualificação profissional, e 

desenvolvimento sociocultural, buscando uma reprodução ampla da vida e não 

exclusivamente a acumulação de capital. 

O conceito de eficiência, do ponto de vista da economia solidária, se difere da 

lógica da economia capitalista, que visa elevar receitas e cortar custos, buscando 

maximizar o lucro, tendendo a priorizar sempre os aspectos econômicos. Em 

contraposição a isso, a economia solidária entende a eficiência como um compromisso 

com as pessoas, a sociedade e as futuras gerações, com uma visão integrada e sistêmica 

junto a dimensões não econômicas, de modo a gerar qualidade de vida, segurança e bem-

estar para as pessoas (GAIGER, 2007).  

Segundo Gaiger (2008), embora sejam notórias as diferenças de concepções, 

alguns pontos essenciais à subsistência do EES precisam ser observados de maneira 

comum, já que há uma forte resistência entre os agentes que atuam na economia solidária 

em utilizar termos como empreendedorismo e eficiência para descrever ações no âmbito 

dessas organizações, haja vista que isso remeteria ao pensamento hegemônico das 

empresas capitalistas. No entendimento do autor, não se deve estabelecer reserva de 

mercado para termos conceituais, em especial para aqueles que possuem significado 

idêntico em economias distintas.  

A dimensão empreendedora é indissociável da economia solidária, pois ela 

significa possuir condições de dirigir a organização, valorizando os fatores humanos, 

produtivos e materiais e conduzindo à realização dos objetivos propostos. Vive-se 

inserido em uma cultura capitalista, que estabelece a competição e privilegia o 

individualismo, onde estabelecer os conceitos da economia solidária ainda se faz algo 

muito desafiador, todavia a ausência da capacidade empreendedora, no longo prazo, pode 

tornar esses empreendimentos insustentáveis (GAIGER, 2008). 
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2.2   INCUBADORAS DE EES COMO PRÁTICA EXTENSIONISTA  

 

 No contexto da Economia Solidária as universidades têm um destacado papel, 

qual seja o de apoiar projetos dessa natureza e empregar seus recursos de toda ordem para 

reverter à sociedade ações que possam auxiliar no processo de melhoria da qualidade de 

vida das pessoas. Uma das formas de realizar isso é através da prática extensionista, sobre 

a qual faz-se um breve relato, destacando-se suas origens, importância e diretrizes. Por 

fim, complementa-se a abordagem, com o surgimento das incubadoras de EES e sua 

relevante colaboração nas atividades de extensão.  

A Extensão universitária, segundo Mirra (2009, p.77) teve início na Inglaterra, 

através da Universidade de Cambridge que em 1871 cria programas formais de “cursos 

de extensão” para serem desenvolvidos por seus docentes em outras regiões do país com 

objetivo de alcançar uma parcela da sociedade que até então não tinha acesso a esse tipo 

de ensino. O modelo ganhou força e passou a ser adotado também pela Universidade de 

Oxford, que apresentava uma espécie de movimento social voltado para as camadas mais 

pobres da população.  

 No Brasil, as atividades de Extensão começaram em 1911, primeiramente em São 

Paulo, sendo seguido por Rio de Janeiro, depois Viçosa e Lavras no Estado de Minas 

Gerais. O modelo era o mesmo usado pelas universidades europeias citadas 

anteriormente, “educação continuada e educação destinada às classes populares; extensão 

voltada para a prestação de serviços na área rural” (NOGUEIRA, 2005, p.16-17). 

 Um dos marcos da Extensão Universitária no país é a realização do Fórum 

Nacional de Pró-reitores de Extensão (FORPROEX), em 1987, o que foi decisivo para a 

institucionalização da Extensão Universitária e seu reconhecimento através da 

Constituição de 1988, art.207, onde é estabelecida a “indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão” e reforça no art.213 que “as atividades universitárias de pesquisa e 

extensão poderão receber apoio financeiro do poder público”. 

 Foi durante a realização do I FORPROEX, que após as devidas discussões se 

definiu a Extensão como: 
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Processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a 
pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre a universidade e a sociedade. A extensão é uma via de mão dupla, 

com trânsito assegurado à comunidade acadêmica que encontrará, a 

sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento 

acadêmico. No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um 

aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será associado aquele 

conhecimento. Este fluxo que estabelece a troca de saberes 

sistematizado, acadêmico e popular, terá como consequência: a 

produção de conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 

comunidade na atuação da universidade. Além de instrumentalizada 

deste processo dialético de teoria/prática, extensão é um trabalho 
interdisciplinar que favorece a visão integradora social 

(BRASIL/MEC,1987). 

  

Conforme Nogueira (2000), foram estabelecidas também no I FORPROEX as 

diretrizes que têm por finalidade orientar a formulação e implementação das atividades 

de Extensão Universitárias, que são: a) interação dialógica; b) interdisciplinariedade e 

interprofissionalidade; c) indissociabialidade ensino-pesquisa-extensão;  d)impacto na 

formação do estudante e; e) impacto e transformação social. 

Tendo em vista estas diretrizes, a universidade assume o papel de dialogar com a 

sociedade, interagir com ela, apresentando soluções para suas demandas e expectativas, 

reconhecendo sua diversidade, seus saberes, valores e culturas que são tão relevantes 

quanto os que são originados no saber erudito. Assim, cabe a Extensão construir um 

arcabouço de conhecimento fruto do compartilhamento da produção científica e 

tecnológica da academia com os saberes constituídos pelas comunidades tradicionais, 

promovendo uma interação dialógica, abertura para alteridade, para diversidade como 

pressuposto à conquista da liberdade e emancipação da sociedade (PAULA, 2013). 

Conforme Nunes (2009), em conformidade com o conceito de compromisso 

social, a criação de Incubadoras para apoiar empreendimentos cooperativos populares é 

uma forma de promover estas ações, tendo estas importante papel para a Extensão 

Universitária. Corroborando com essa ideia Matsuda (2010) afirma que o processo de 

incubação pode ser entendido como uma forma de extensão universitária, uma vez que é 

revertido em benefício da sociedade, sendo as incubadoras populares uma relevante forma 

de troca de conhecimentos entre a universidade com a sociedade. 
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 As incubadoras universitárias de EES surgem no Brasil na década de 80, com a 

finalidade de apoiar e inclusive dar origem às iniciativas populares organizadas sob a 

forma da autogestão. As Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP’s) 

são as mais conhecidas e as presentes em maior número em todo o país através de variadas 

instituições de ensino superior voltadas a trabalhar no solidificação do cooperativismo e 

outras formas de empreendimentos populares, colaborando na formação de trabalhadores 

e no desenvolvimento e assessoria dessas organizações (SILVA JÚNIOR, 2007)  

As universidades brasileiras foram o berço das primeiras incubadoras voltadas a 

EES que surgiram como forma de socializar os conhecimentos desenvolvidos na 

academia com a sociedade, fortalecendo e articulando o tripé ensino-pesquisa-extensão. 

Embora estas incubadoras guardem alguma similaridade com as incubadoras de 

empresas, os projetos solidários incubados apresentam características próprias como a 

autogestão, forma de divisão do trabalho e renda, o que requer ações específicas para 

assessoramento técnico, produtivo, administrativo e organizacional, de forma a colaborar 

para conquista da sustentabilidade e autonomia dos projetos incubados (MTE, 2010). 

As incubadoras são muito importantes no desenvolvimento e acompanhamento 

destes projetos, impulsionando o processo de profissionalização e capacitação dos 

indivíduos de forma a potencializar os elementos essenciais da lógica da economia 

solidária e oferecendo ferramentas capazes de auxiliar no processo de gestão deste 

modelo de empreendimento (NUNES, 2009). 

Em geral, as equipes que atuam junto as incubadoras são constituídas por técnicos 

de diversas áreas e por docentes e discentes que estudam nos variados cursos oferecidos 

pela instituição, sendo que em algumas situações essa interdisciplinaridade não é 

completa havendo, dependendo do caso, predominância de áreas como direito, 

administração, psicologia, engenharia, entre outras. Um dos objetivos dessas incubadoras 

é o de possibilitar que o saber científico possa interagir com os saberes populares de 

domínio dos grupos presentes nestes projetos, o que ajuda na formulação de políticas de 

gestão e administração apropriados as formas de entendimento por parte daqueles que 

deverão fazê-lo (MOURA et al, 2004). 

Dessa forma, o processo de incubação tem por missão elevar a qualidade de vida 

das pessoas envolvidas e solidificar o empreendimento no local onde está estabelecido. 
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Para que isso ocorra de forma mais facilitada, estes projetos buscam para sua 

consolidação e ampliação o apoio do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas 

Populares (PRONINC).  

Este programa foi criado através do Decreto nº 7.357 de 17/11/2010, e tem por 

finalidade atingir os seguintes objetivos:  

I - Geração de trabalho e renda, a partir da organização do trabalho, com 

foco na autogestão e dentro dos princípios de autonomia dos 

empreendimentos econômicos solidários;  

II - construção de referencial conceitual e metodológico acerca de 

processos de incubação e de acompanhamento de empreendimentos 

econômicos solidários pós-incubação;  

III - articulação e integração de políticas públicas e outras iniciativas 

para a promoção do desenvolvimento local e regional;  

IV - desenvolvimento de novas metodologias de incubação de 

empreendimentos econômicos solidários articuladas a processos de 

desenvolvimento local ou territorial;  

V - formação de discentes universitários em economia solidária; e  

VI - criação de disciplinas, cursos, estágios e outras ações, para a 

disseminação da economia solidária nas instituições de ensino superior 

(BRASIL, 2010)  

 

Paralelamente ao PRONINC, outros importantes projetos foram criados para 

prestar suporte aos empreendimentos socioeconômicos, como a Rede Universitária de 

Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (Rede de ITCP’s) e o 

Núcleo/Incubadora da Rede Interuniversitária de Estudos e Pesquisa sobre o Trabalho 

(Rede Unitrabalho). Esses duas grandes entidades organizadas em forma de redes estão 

voltadas a dar suporte as incubadoras de cooperativas populares, fortalecendo as ações de 

criar alternativas de geração de trabalho e renda para as pessoas que se dedicam a estes 

empreendimentos como forma de superar as dificuldades que encontram em conseguir 

uma ocupação no mercado de trabalho (BOTELHO et al, 2016). 

Nas incubadoras são realizadas várias atividades que visam despertar nos grupos 

o sentido de solidariedade e cooperativismo, sendo por meio de oficinas, palestras, 

dinâmicas de grupo ou na própria formação educacional dos envolvidos através de 

projetos de ensino e capacitação profissional. Para dar rumo às ações das incubadoras são 

criadas as Estruturas Metodológicas que visam orientar a todos os participantes, grupo 
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incubado e membros da incubadora, sobre as ações que devem ser desenvolvidas ao longo 

de todo o processo.  

2.3   ESTRUTURAS METODOLÓGICAS DE INCUBAÇÃO DE EES 

 

Neste item elenca-se uma série de contribuições presentes em estudos sobre 

estruturas metodológicas de projetos de incubação de empreendimentos de economia 

solidária, sendo as mesmas baseadas em três etapas distintas que interagem entre si: pré-

incubação, incubação e desincubação, destacando as ações em cada momento do 

processo, os passos para realização da admissão, acompanhamento, apoio e avaliação dos 

projetos, cuidados que se deve ter no decorrer dos processos de incubação e os desafios 

que representam essa interação entre os projetos e a universidade. 

A metodologia de incubação é a sistematização de uma sequência de ações que 

buscam de alguma forma estabelecer um diálogo entre o saber técnico e o saber popular, 

sendo um instrumento de divulgação de normas, conteúdos e roteiros a serem executados 

pelos grupos mesmo que ocorram mudanças nas equipes. O fato de existir um método de 

incubação não quer dizer que os procedimentos e formas de compreensão sejam 

padronizados, mas que possam ser flexibilizados e adaptados a cada realidade, gerando 

vários benefícios como: a facilitação do processo de comunicação dos membros do 

projeto quanto as etapas e ações que irão ocorrer, aumento do comprometimento e 

envolvimento dos incubados com as atividades propostas, além de possibilitar a avaliação 

e intervenção, quando necessário para corrigir ou ajustar alguns procedimentos. 

(REBEHI, 2016). 

Belíssimo (2015), procedeu uma análise sobre a metodologia de incubação de 

quatro incubadoras universitárias e indicou que as mesmas apresentaram princípios 

elementares em similaridade como: autogestão, educação popular e independência, sendo 

que em alguns casos são incorporados outros princípios do cooperativismo como: 

engajamento comunitário e o livre acesso à educação permanente. 

Como forma de apresentar esta análise o autor procurou identificar o tipo de 

estrutura utilizado por quatro diferentes projetos e também os eixos temáticos de atuação 

para comparar estes procedimentos. Com o quadro a seguir busca-se demonstrar um 

comparativo apenas de uma parte das metodologias de incubação analisadas neste estudo:  
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Quadro 05 – Comparativo de Metodologias de Incubação 

  ESTRUTURA EIXOS TEMÁTICOS DE ATUAÇÃO 

UFSCar 

Apresenta 21 classes de comportamento: 

demandas para incubação, prestação de 

assessorias em gestão, comercialização, 
planejamento e comunicação. Não apresenta 

divisão em pré-incubação, incubação e pós-

incubação. Não acredita em desincubação, mas 

sim empoderamento constante. 

1) Educação, Saúde e Cidadania;  

2) Movimento de Economia Solidária;  

3) Relações de Comercialização e Consumo;      
4) Ecosol e Desenvolvimento Territorial;  

5) Ensino, Pesquisa e Extensão em Finanças 

Solidárias;  

6) Fomento à Constituição de Novos 

Empreendimentos; 7) Formação em Ecosol; 

8) Inserção laboral de pessoas em 

desvantagem social;  

9) Redes; 10) Consultoria;  

11) Relações e Articulação de Parcerias. 

UNICAMP 

Oficinas desenvolvidas por equipes de 

incubação, além de atividades 

interdisciplinares. São 40 oficinas nos eixos 

temáticos: Diagnóstico, Planejamento, 

Avaliação, Autogestão, Produção, Coesão e 

Conflito, Organização Política, Comunicação, 

Criação e Arte, Corpo e Saúde, Identidade e 
Gênero. 

Produção e Tecnologia; Relações de 

Gênero; Saúde do Trabalhador; Dinâmica 

das Relações Humanas; Comunicação e 

Artes; Processos Pedagógicos; Planejamento 

Econômico. 

UEPG 

Para cada empreendimento incubado é 

constituído um plano de incubação específico, 

embora todos passem pela pré-incubação 

(mútuo conhecimento entre grupo e 

incubadora, que culmina com construção de 

diagnóstico e plano de incubação). Incubação 

(formações sobre economia solidária, 

atividades mais técnicas que visam a 

sustentabilidade) e graduação (que é resultado 

de um processo entre fases que se relacionam e 

não de etapas que se sucedem 

automaticamente). 

*Não encontrado na pesquisa. 

UFV 

Divisão da equipe executora em Coordenação 

Executiva Geral, Conselho Consultivo e três 

setores de trabalho organizados por temas 

(Educação, Produção e Comercialização). O 

papel dos setores é o acompanhamento 

sistemático e suporte técnico ao processo de 

incubação dos grupos, buscando desenvolver e 

por em prática novas tecnologias sociais. 

Educação, Produção e Comercialização. 

 Fonte: Adaptado pelo autor de Belíssimo (2015). 
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Na fase de pré-incubação são usados métodos como entrevista dos participantes e 

dinâmicas em grupo, onde são levantados dados importantes como a situação social, 

cultura e econômica dos indivíduos e grupos participantes, os fatores motivadores para 

que fosse buscado o apoio externo por meio de uma incubadora. Além disso, são 

promovidos debates sobre temas relevantes como inclusão social, empreendedorismo 

solidário, cooperação, associações, cidadania. Nesta etapa é construído um mapa com 

potencialidades a explorar e possíveis dificuldades que precisarão ser superadas no 

processo de conquista de autonomia do grupo. (FREITAS, FREITAS e DIAS, 2009).  

No mesmo sentido, Eid (2004), destaca como fator preponderante no processo de 

incubação a identificação do perfil dos participantes, sua cultura e meio social, levantando 

suas experiências profissionais formais, adquiridas através das funções desempenhadas 

em sua trajetória de trabalho e as suas potencialidades a serem exploradas e desenvolvidas 

Oliani (2015), destaca a necessidade da formação de um histórico ocupacional e 

pessoal dos interessados, bem como os objetivos e motivos que levaram os mesmos a 

empreender de modo que se possa estabelecer um diagnóstico da cultura de relações 

humanas, sociais, produtivas e comerciais da localidade onde estão inseridos os EES. 

Diante disso, alguns critérios importantes devem ser considerados no início do 

processo de incubação, os quais terão influência direta na escolha de demandas e 

estabelecimento do método de ação: 

a) O grupo social beneficiado que deve ter o interesse inicial de aderir ao processo de 

incubação; 

b) O projeto deve buscar o atendimento das demandas coletivas do grupo, privilegiando 

a autonomia dos beneficiários; 

c) Esse grupo social beneficiário deve ser composto preferencialmente por pessoas 

pobres, desempregadas a vários meses ou que estejam em empregos precários e que 

enfrentem dificuldades para entrada no mercado de trabalho formal; 

d) Os procedimentos iniciais devem ser rápidos e minimamente burocráticos; 
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e) O diálogo entre a incubadora e os envolvidos no projeto deve ser de forma direta 

privilegiando o processo de formação e desenvolvimento de cada empreendimento 

solidário; (EID, 2004). 

 Vencida esta etapa de aproximação e diagnóstico dos possíveis projetos, bem 

como dos participantes e suas peculiaridades, começa a fase de elaboração da estratégia 

de incubação que diz respeito a própria estrutura metodológica, a qual terá a função de 

dar corpo e direção as ações necessárias ao sucesso do empreendimento. Essas estruturas 

metodológicas se apresentam das formas mais variadas, de acordo com as 

particularidades de características de cada projeto: 

 O estudo de Oliani (2015), apresenta a estrutura metodológica de incubação 

realizada pela ITCP/UNIVALI que apresenta da seguinte forma: 

c) Elaboração de diagnóstico situacional dos EES nas dimensões: social, ambiental e 

jurídica; 

d) Elaboração de ações incluindo módulos de gestão, estrutura física, legalização, 

viabilidade econômica e financeira, interações organizacionais e constituições de redes 

de cooperação; 

e) Planejamento estratégico, orçamento, acompanhamento mensal da produção ou 

serviços realizados, elaboração de relatórios, avaliações e redefinição de estratégias; 

f) Avaliação da capacidade de inserção na cadeia produtiva, assim como medidas para 

desenvolver a localidade e região. 

A estrutura metodológica da ITCP/UNIVALI foi elaborada baseada em fontes 

bibliográficas e também a partir da experiência adquirida pela incubação da Rede de 

Cooperativas de Catadores da Região da Foz do Rio Itajaí Açu e da Rede de Pontos Fixos 

de Comercialização na Economia Solidária (OLIANI, 2015). 

Uma outra proposta de estrutura metodológica é apresentada no estudo realizado 

por Ghibaudi e Ramos (2006), que tem como objetivo apresentar as bases metodológicas 

que buscam amparar e dar acompanhamento à iniciativas de grupos de pessoas em 

situação de vulnerabilidade econômica e social. Assim, esta tecnologia foi criada tendo 
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como base duas vertentes no processo de incubação: a viabilidade como cooperativa e a 

viabilidade econômica: 

 

 

 

 

 

Quadro 06 – Vertentes de ação da incubação – ITCP/UFRJ 

VERTENTE ÁREA DE ATUAÇÃO OBJETIVOS 

Viabilidade 

Cooperativa 

Princípios de adesão livre e voluntária 

Os princípios devem nortear o 

diagnóstico e levantamento de 

necessidades socioeconômicas, 

além de mobilizar os grupos 

Princípios de controle democrático e 

participação econômica dos sócios 

Princípio da autonomia e independência 

Princípio do estímulo a educação, 

treinamento e difusão da informação 

Princípios de cooperação entre 

cooperativas, difusão do cooperativismo e 

de preocupação com a comunidade 

Viabilidade 

Econômica 

Administração (aspectos jurídicos e 

contábeis) 

Formalização e legalização do 

empreendimento e obtenção da 

documentação necessária 

Garantia de direito à renda e 

proteção social 

Uso da Tecnologia da Informação 

e Comunicação na gestão 

Produção e Comercialização 

Comprometimento dos sócios no 

trabalho 

Melhorias Tecnológicas 

Comercialização 

Planos de negócios 

Forma de inserção econômica e 

gestão dos resultados 

Inserção Produtiva Aumento da capacidade de 

estabelecimento de parcerias e 

acesso a recursos 

Educação e Qualificação Profissional 

Capacitação em TI e 

Comunicação 

Capacitação Profissional 

Fonte: Ghibaudi e Ramos (2006) 
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O plano estratégico da incubadora é concebido levando em consideração quatro 

perguntas elementares: onde estamos? aonde queremos chegar? Quando? e quais ações e 

recursos necessários?  

Com isso, os autores destacam os seguintes passos:  

a) Estabelecimento de metas e ações para execução do projeto;  

b) Monitoramento e controle constante do andamento do projeto, através de objetivos 

claros e mensuráveis;  

c) Capacitação para compreensão e utilização consciente das ferramentas de 

planejamento e controle  

d) Aproximação entre a assessoria do projeto e o empreendimento incubado para análise 

dos resultados, ajustes no planejamento e eventuais revisões das ações propostas. 

A incubadora tem como foco analisar e monitorar permanentemente os avanços 

conquistados de modo a dar incentivo e motivação aos envolvidos para continuar firmes 

na busca de resultados cada vez mais significativos ao grupo (GHIBAUDI e RAMOS, 

2006).  

O estudo de Salomão et al (2014), apresenta os desafios relacionados a 

metodologia de incubação de cooperativas populares visando o desenvolvimento de 

projetos e consequentemente o fortalecimento local. Os autores destacam que 

inicialmente as metodologias de incubação tinham seu foco em desenvolver as 

potencialidades e aptidões dos cooperados e que com o passar do tempo e acúmulo de 

experiências se percebeu a necessidade de inserção de dois novos elementos essenciais, 

que são: a educação, tanto a formal, como a profissionalizante e também a tecnologia de 

informação.  

A educação abre os horizontes de possibilidades às pessoas, aumentando a 

autoestima ao mesmo tempo em que facilita o entendimento das ações propostas, 

enquanto que a tecnologia de informação tem o objetivo de aumentar o alcance das ações 

das incubadoras, com cursos de educação à distância, utilização de ferramentas de gestão 

adaptadas às suas necessidades e absorção das metodologias desenvolvidas para que desta 
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forma possam realizar o planejamento, monitoramento e avaliação customizada de todo 

o processo de incubação.  

Através de um Portal de Cooperativismo Popular, a Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares da COPPE/UFRJ oferece a possibilidade de que os 

empreendimentos incubados possam implementar um Sistema Integrado de Gestão, 

desenvolvido com base na vasta experiência da entidade nesta temática.  

Dessa forma, o sistema passa a ser uma maneira de integração que pode ser 

facilmente acessada tanto pelos incubados quanto pelos próprios pesquisadores e técnicos 

da equipe da incubadora. Essa estrutura metodológica de incubadoras à distância têm o 

objetivo de mitigar os problemas oriundos da falta de recursos, além de possibilitar a 

inclusão digital a uma parcela da sociedade que encontrava-se à margem deste tipo de 

inovação (SALOMÃO et al, 2014). 

O trabalho de pesquisa de Cançado (2009), apresenta os resultados de cinco 

empreendimentos solidários estabelecidos no município de Camaçari, na Bahia, onde foi 

constatado que a metodologia de incubação aumentou de forma contundente o 

atingimento dos objetivos propostos, através de uma técnica flexível de atuação, o que 

possibilitou um monitoramento dos resultados diante das ações planejadas. A 

metodologia, com a introdução das adaptações necessárias, pode trazer bons resultados 

não somente em cooperativas populares, mas também a qualquer forma de 

empreendimento coletivo que tenha como foco a autogestão como meio de organização.  

Essa metodologia, segundo Cançado (2009) deve ser baseada em quatro 

premissas: 

a) Não diminuir a autonomia do grupo, lembrando que as ações serão implementadas com 

os cooperados e não para eles;  

b) Cada grupo tem uma velocidade peculiar no processo de incubação, sendo importante 

que as prioridades sejam estabelecidas em conjunto entre o técnico e os cooperados;  

c) Os diagnósticos realizados precisam apresentar veracidade, não sendo admitidos 

quaisquer tipos de manipulação dos indicadores, sob pena de comprometer todo o 

processo de avaliação e; 
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d)  Gerar feedback ao grupo sobre os resultados obtidos, para que os mesmos possam ter 

condições de ver e sentir como estão se saindo. 

No sentido de monitorar as ações e avanços no processo de incubação, foi criada 

pelo autor uma metodologia utilizada em empreendimentos na região do Bico do 

Papagaio/TO e em Camaçari/BA. A metodologia se baseia em três eixos: Legalização, 

Viabilidade Econômico-Financeira e Capacitação e Desenvolvimento Humano. 

Os eixos estão divididos em indicadores e estes em variáveis, permitindo o 

acompanhamento com base em metas específicas e planejamento de ações.  

 

 

 

 

Quadro 07 – Descrição da distribuição dos eixos e indicadores da metodologia 

EIXOS INDICADORES 

Legalização Livros obrigatórios 

Estatuto e Regimento Interno 

CNPJ, Inscrições estadual e municipal/alvará 

Viabilidade 

Econômico-Financeira 

Custos 

Preço de Custo e Preço de Venda 

Taxa de administração 

Ponto de Equilíbrio 

Relatório de Gestão 

Capacitação e 

Desenvolvimento 

Humana 

Capacitação 

Desenvolvimento Humano 

Adaptado pelo autor de Cançado (2009) 

 

O autor considera que a utilização de metodologias apresenta uma série de 

vantagens, como: obtenção de resultados de forma mais objetiva, simplificação do 

processo de planejamento e acompanhamento dos resultados das ações propostas e maior 

flexibilidade na condução das atividades. Além disso as metodologias oferecem mais 

padronização e previsibilidade dos resultados obtidos pelo projeto.  

Apesar disso, a metodologia em si não é a solução definitiva para resolver os 

problemas, mas pode e deve ser utilizada como um trilho por onde se faz mais seguro 
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prosseguir, uma vez que no caminho poderão surgir atalhos que abreviarão o processo ou 

mesmo obstáculos que precisarão ser avaliados e enfrentados (CANÇADO, 2013). 

Finalmente encontra-se o eixo de desincubação ou pós-incubação, que configura 

a etapa em que o empreendimento incubado ganha autonomia e não necessita mais de um 

acompanhamento constante, mas apenas de assessoria eventual. No entanto, de acordo 

com Belíssimo (2015), essa concepção de pós-incubação pode variar de acordo com a 

incubadora, pois enquanto algumas utilizam a divisão em etapas de pré-incubação, 

incubação e pós-incubação, outras defendem que não há esta linearidade, mas sim 

preconizam que a independência só pode ser adquirida com o empoderamento do grupo. 

Freitas, Freitas e Dias (2009), concluem que a metodologia de incubação lança 

desafios que conduzem ao aprendizado mútuo, e que o aprimoramento das ações precisa 

ser pensado sempre levando-se em consideração as limitações do empreendimento e das 

pessoas envolvidas, assim como das próprias limitações da incubadora e seus 

profissionais, sendo dessa maneira um processo muito dinâmico e não pode se admitir 

receitas prontas e engessamentos. 

Dentre os processos de aprendizagem mútuo que se desenvolvem a partir das 

estruturas metodológicas está a residência social ou residência solidária que representa 

uma oportunidade de troca de experiências e conhecimentos. O conceito de residência 

social é semelhante a residência médica, comum nas faculdades de ciências médicas em 

todo o país, onde o formando, orientado por um supervisor experiente, tem a oportunidade 

de colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos durante a graduação. No caso 

da residência social, o campo de aprendizado é o próprio projeto social, onde o contexto 

trabalhado oferece a chance de vivenciar os aspectos sócio-econômicos, culturais e ético-

políticos inerentes às relações sociais entre os diversos atores envolvidos no processo 

(FISCHER, 2003). 

A experiência da EA/UFRGS tem como prerrogativa essencial a vertente da 

solidariedade, tida como valor fundamental para a transformação de uma situação ainda 

bastante adversa na relação entre o mercado e as classes menos privilegiadas. Diante 

disso, foi adotada a nomenclatura “residência solidária” (VALENTIM, 2008). 

De acordo com Valentim (2008), os objetivos do projeto estão baseados em três 

vertentes: no apoio aos empreendimentos solidários, oferecendo suporte para a 
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viabilização dos mesmos, na reafirmação do compromisso social da universidade pública 

em intervir positivamente no meio social onde está inserida e consequentemente propiciar 

aos estudantes de administração e áreas correlatas a vivência através do contato direto 

com os projetos sociais, da complexidade que envolvem os empreendimentos solidários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3    MÉTODO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA  

 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa pois há uma preocupação em entender 

e descrever a forma como o processo será desenvolvido e o impacto das estruturas 

metodológicas sobre os objetos do estudo, sem que haja uma necessidade de quantificar 

ou analisar estatisticamente os dados obtidos durante o processo de pesquisa, a qual será 

do tipo exploratória e descritiva, que conforme Gil (1999), é a forma mais indicada 

quando se busca uma visão geral acerca de um fato. Essa escolha se justifica na 

necessidade de se aprofundar o conhecimento a respeito do tema estudado, 

desenvolvendo uma familiaridade com o problema, de modo a torná-lo melhor 

compreendido, proporcionando subsídios para conquista dos objetivos propostos.  

Quanto aos procedimentos técnicos, utilizou-se o levantamento bibliográfico de 

várias fontes que trabalham a temática da construção de estruturas metodológicas 

voltadas a incubação tecnológica de empreendimentos de economia solidária. Além dos 

estudos incluídos no referencial teórico deste projeto, outras referências foram 

introduzidas no contexto da coleta de contribuições relativas a todas as fases do processo. 
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Para apoiar a escolha das contribuições teóricas mais significativas, que contemplem a 

realidade local do IFMT e seu campo de atuação, foi desenvolvido paralelamente um 

estudo de caso, que teve como objeto a Associação dos Catadores de Alta Floresta, onde 

foram, na medida do possível, colocadas em prática as sugestões apresentadas e 

selecionadas junto aos mais variados autores consultados. O estudo de caso no 

entendimento de Yin (2005, p. 32), é um “estudo empírico que investiga um fenômeno 

atual dentro do seu contexto de realidade”. 

Para condução da pesquisa foi elaborada uma tabela contendo uma sequência de 

ações que viabilizaram a obtenção das informações necessárias para atender cada um dos 

objetivos propostos na pesquisa, através de técnicas e procedimentos metodológicos 

como levantamento documental, pesquisa bibliográfica, entrevistas entre outras, 

conforme demonstra-se a seguir:  

 

 

 

Quadro 08 – Acompanhamento dos procedimentos metodológicos da pesquisa 

Objetivos Ações Técnicas e Procedimentos 

Metodológicos 

Levantar informações 
sobre as principais 

características e 

necessidades deste tipo de 
empreendimento na região 

de Alta Floresta 

Coletar dados sobre a 
criação e desenvolvimento 

da ASCAFLO, sua 

situação atual e 
perspectivas para o futuro 

Levantamento documental de atas 
de reuniões, visitas técnicas e 

documentos da ASCAFLO; 

Participação de reuniões e eventos 
envolvendo a ASCAFLO; 

Entrevistas c/ liderança da 

ASCAFLO e presidente da 

associação dos catadores de 
Sorriso/MT 

Identificar ações mais 

relevantes para a 
implantação e 

desenvolvimento de uma 

incubadora tecnológica de 

projetos no campo da ES 

Levantar informações 

sobre o trabalho do núcleo 
gestor de incubadoras do 

IFMT e suas ações junto a 

EES 

Pesquisa em publicações em site 

oficial do IFMT sobre atuação da 
incubadora; 

Entrevistas com o gestor do 

núcleo incubador do IFMT, 

campus Alta Floresta 
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Selecionar, dentre a 

bibliografia estudada, 

elementos capazes de 

compor uma estrutura 
metodológica compatível 

com o contexto de 

pesquisa  

Análise e seleção das 

melhores contribuições  

teóricas sobre estruturas 

metodológicas de 
incubadoras de EES 

Pesquisa bibliográfica em 

publicações científicas sobre o 

tema; 

Verificação quanto a adequação 
das contribuições à realidade do 

IFMT 

Propor um guia 
metodológico para 

incubação de EES no 

IFMT através da interação 
das informações teóricas e 

práticas obtidas na 

pesquisa 

Combinação da 
experiência prática da 

associação dos catadores 

com a estrutura 
metodológica composta 

para a incubação de EES  

Elaboração do guia metodológico 
para incubação de projetos de 

economia solidária compatíveis 

com a realidade local do IFMT, de 
forma a possibilitar a fácil 

compreensão;  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A primeira etapa da pesquisa foi a coleta dos dados para realização do diagnóstico, 

a qual se deu através entrevistas com lideranças da associação, gestor da incubadora do 

IFMT, membros locais do MPT e presidente da Associação dos Catadores de Sorriso. 

Essas entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado que permitiu maior flexibilidade 

na abordagem dos temas junto aos entrevistados de acordo com a área de conhecimento 

que os mesmos apresentaram condições de contribuir.  

O quadro de entrevistados faz uma descrição dos atores que contribuíram com 

informações no decorrer do processo de coleta de dados e que doravante serão 

caracterizados conforme estão discriminados a seguir: 

Quadro 09 – Relação de entrevistados 

ENTREVISTADO CARGO LOCAL ATUAÇÃO FORMAÇÃO 

Entrevistado 1 Presidente ASCAFLO/Alta Floresta Fundamental 

Entrevistado 2 Presidente ACS/Sorriso Fundamental 

Entrevistado 3 Gestor Incubadora IFMT/Alta Floresta Doutorado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Além das entrevistas, foi realizado um levantamento de todos os documentos que 

se possui e que ajudaram na geração de informações, como atas de reunião, documentos 

formais da associação e do IFMT, assim como um levantamento sobre a legislação que 

regulamenta as ações de tratamento de resíduos sólidos, reciclagem e responsabilidades 
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dos agentes públicos. Com este material foi possível elaborar um diagnóstico inicial sobre 

a situação em que se encontravam os elementos de estudo, seus recursos de infraestrutura, 

requisitos de legalização, processos de produção e recursos humanos, formando um banco 

de dados de informações de estrutura, processos e pessoas envolvidas no projeto, 

contendo o perfil do EES, bem como os objetivos e necessidades dos membros da 

associação. 

A seguir dispõe-se um quadro com a relação de documentos pesquisados, os quais 

serão anexados ao presente estudo para que possam ser consultados: 

Quadro 10 – Relação de Pesquisa Documental 

Evidência Descrição do documento Data Local 

Evid. 01 Relatório de visita técnica ao lixão de Alta Floresta  21/09/2018 Anexo A 

Evid. 02 Proposta de GT para formalização da associação de 

catadores de materiais recicláveis de Alta Floresta  

21/09/2018 Anexo B 

Evid. 03 Ata de reunião com os catadores no MPT 15/10/2018 Anexo C 

Evid. 04 Ata de reunião com os catadores no MPT 27/11/2018 Anexo D 

Evid. 05 Ata da assembleia geral de fundação da ASCAFLO  12/12/2018 Anexo E 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir deste diagnóstico foi possível identificar em que ponto do processo estava 

posicionado o empreendimento naquele momento, facilitando assim uma avaliação do 

que foi realizado, visando dar sequência a execução da metodologia que foi proposta, 

assim como acompanhar os avanços, de modo a avaliar a proposição de estrutura 

metodológica, objetivo deste projeto de pesquisa. 

Paralelamente a observação e acompanhamentos dos passos dados na execução 

das ações práticas da associação dos catadores, procurou-se identificar ações mais 

relevantes para a implantação e desenvolvimento de uma incubadora de projetos 

solidários no âmbito do IFMT. Essas ações foram identificadas através de levantamento 

bibliográfico e também das informações prestadas pelo gestor do núcleo de incubação do 

IFMT, campus Alta Floresta. 

O fluxo metodológico da pesquisa foi elaborado levando em consideração 

primeiramente a demanda proposta pelo MPT ao IFMT para prestar apoio a ASCAFLO, 

o que acarretou na necessidade de incubação do projeto e consequentemente na 
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preparação da instituição para tal, de forma que isso tornou-se o problema de pesquisa, 

conforme detalha-se a seguir de que forma que foram possíveis o alcance dos objetivos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Fluxo Metodológico da Pesquisa 
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Fonte: Elaborado pelo autor  

 SOLICITAÇÃO DO MPT PARA O IFMT APOIAR A ASCAFLO 

NECESSIDADE DE 

INCUBAÇÃO DA ASCAFLO 

Qual o percurso metodológico mais adequado para operacionalização de uma incubadora 
tecnológica de empreendimentos de economia solidária no Instituto Federal de Mato Grosso? 

 

DIAGNÓSTICO 

DA ASCAFLO E 

TERRITÓRIO 

LEVANTAMENTO 

DOCUMENTAL 

ENTREV. 

LIDERANÇA 

ASCAFLO 

ENTREV. 

PRESIDENTE 

DA ACS 

DADOS 

DEMOGRÁFICOS 

PESQUISA 

BIBLIOGRÁFICA 

ENTREV. 
GESTOR 

INCUBADORA 

ENTREV. 

COORD. 

EXTENSÃO 

OBJ. ESPEC. 1: 

levantar 

informações sobre 

as principais 

características e 

necessidades deste 

tipo de 

empreendimento e 

da região de Alta 

Floresta 

OBJ. ESPEC. 3: 

identificar ações 

mais relevantes para 

a implantação e 

desenvolvimento de 

uma incubadora 

tecnológica de 

projetos no campo 

da ES 

OBJ. ESPEC. 2: 

selecionar, dentre 

a bibliografia 

estudada, 

elementos capazes 

de compor uma 

estrutura 

metodológica 

compatível com o 

contexto de 

pesquisa 

OBJETIVO GERAL: identificar e propor um percurso metodológico mais adequado para 

operacionalização de uma incubadora tecnológica de EES no IFMT 

OBJ. ESPEC. 4: 

propor um guia 

metodológico para 

incubação de EES 

no IFMT através 

da interação das 

informações 

teóricas e práticas 

obtidas na 

pesquisa 

SOLIDIFICAÇÃO 

TEÓRICA 

INFORMAÇÕES SOBRE 
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Após a construção de uma proposta metodológica adequada a realidade do IFMT, 

campus Alta Floresta, para incubação de empreendimentos de economia solidária, foi 

elaborado um guia metodológico para incubação de empreendimentos de economia 

solidária no IFMT. Este guia foi concebido a partir da própria metodologia proposta no 

resultado da pesquisa, onde procurou-se traduzir em uma ferramenta de fácil 

compreensão um caminho metodológico que auxilie em futuros projetos de incubação no 

IFMT. 

O guia metodológico para incubação de empreendimentos de economia solidária 

no IFMT, é um dos anexos desta pesquisa e segue os modelos de outros guias 

metodológicos em uso na instituição. Será, portanto, além de um documento de auxílio, 

uma proposta de incentivo à prática de atividades extensionistas no campo da economia 

solidária em todos os campi do IFMT. 
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4   RESULTADOS E ANÁLISE 

 

Como o objetivo final do estudo é identificar e propor uma estrutura metodológica 

adequada a realidade local do IFMT capaz de viabilizar um programa de extensão voltado 

a incubação tecnológica para empreendimentos de economia solidária, apresenta-se como 

resultado da pesquisa uma proposta que visa colaborar na implementação de projetos 

desta natureza, os quais a partir destas iniciativas possam realizar ações, como a 

capacitação dos participantes dos projetos com palestras, treinamentos e cursos de 

formação inicial e continuada, bem como do pessoal que irá atuar na incubadora 

(docentes, técnicos e alunos) através da participação ativa nos processos de incubação de 

EES e também com a proposta de criação da residência solidária no IFMT.  

A aplicação do programa desenvolvido oportunizará o desenvolvimento regional, 

qualificando a geração de trabalho e renda a indivíduos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e criará uma forma de desenvolvimento do conhecimento dos alunos 

através de atividades práticas no apoio a incubadora e também através da residência 

solidária, sendo estas elaboradas a partir da experiência prática da construção de uma 

estrutura de apoio ao projeto de constituição da Associação dos Catadores do Município 

de Alta Floresta e consequentemente na incubação de projetos solidários, além de várias 

ações de extensão, ensino e pesquisa, integrando o IFMT à comunidade local e cumprindo 

seu papel social. 

 Para melhor compreensão dos resultados da pesquisa, apresenta-se inicialmente 

uma análise diagnóstica do ambiente de estudo, na qual busca-se levantar informações 

sobre as principais características e necessidades deste tipo de empreendimento na região, 

tendo como elemento principal o histórico da ASCAFLO, onde são apresentadas as 

origens do movimento, seu desenvolvimento, os apoios recebidos, seus desafios e 

perspectivas.  

 Em decorrência da interação do IFMT no processo de acompanhamento às ações 

iniciais da associação, descreve-se a necessidade de desenvolvimento de iniciativas 

semelhantes no contexto da instituição e da criação de uma estrutura metodológica para 

dar apoio a esses projetos. Essa concepção metodológica foi composta através do estudo 
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de adaptabilidade de contribuições de autores diversos que trabalham o tema e que de 

alguma forma se encaixaram na construção dessa proposta. 

 Ao final, a partir dessa estrutura metodológica apresenta-se uma proposta de Guia 

Metodológico para incubação de EES no IFMT. Esse guia busca apresentar um roteiro 

adaptado à realidade do ambiente diagnosticado na instituição e que poderá ser utilizado 

em projetos semelhantes.  

 

4.1   ASCAFLO: HISTÓRICO E PERSPECTIVAS 
 

 Em setembro de 2018, a pedido do MPT (Ministério Público do Trabalho) de Alta 

Floresta, representantes do MNCR-MT (Movimento Nacional dos Catadores de 

Recicláveis de Mato Grosso) e o ANCAT (Associação Nacional dos Catadores e 

Catadoras de Materiais Recicláveis) realizaram uma visita de aproximação e diagnóstico 

sobre as condições do “lixão” de Alta Floresta, bem como das pessoas que trabalhavam 

como catadores naquele local. 

 Foi constatado na ocasião um lixão a céu aberto, sem contensão do solo, com 

muitos focos de queimadas e presença de materiais altamente perigosos para o meio 

ambiente, causadores de contaminação do solo e comprometimento dos recursos hídricos 

do subsolo do local. Além desses resíduos poluentes, como óleos de motor, graxa, pneus, 

toner, lâmpadas, materiais que têm proibido o descarte descontrolado como restos da 

construção civil e poda de árvores também foram vistos em grande quantidade, assim 

como detritos hospitalares infecto-contagiantes, como seringas, agulhas, panos com 

sangue e outros materiais potencialmente causadores de contaminação, proliferação de 

doenças e aumento nos casos de acidentes de trabalho aos catadores. 

 Outro fato alarmante registrado nesta visita foi a presença de um poço artesiano 

que serve de fonte de água para uso e consumo dos catadores e demais pessoas que 

circulam pela região do “lixão”. Não foram realizadas análises da qualidade da água 

consumida, mas a julgar pelo local onde se encontra, as possibilidades de contaminação 

desta água é muito alta. 
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 Por outro lado, foram identificados também materiais de grandes geradores, como 

a indústria e a construção civil, que de acordo com a lei 12.305/2010 e CONAMA orienta 

que é de responsabilidade das prefeituras implementar um programa de coleta seletiva e 

plano municipal de resíduos sólidos em que todos os grandes geradores têm a 

responsabilidade de destinarem seus resíduos de maneira correta sob o ponto de vista 

social, ambiental, econômico com vistas a minimizar o impacto ambiental e promovendo 

a inclusão sócio produtiva dos catadores e catadoras.   

 Trabalhando em condições degradantes e insalubres, foram identificados 12 

catadores de base, ou seja, aqueles que sobrevivem exclusivamente da catação de 

materiais recicláveis. As condições de trabalho eram absurdamente desumanas, sem 

qualquer EPI ou treinamento, sob o escaldante sol tropical, os catadores precisavam 

equilibrarem-se em grandes montanhas de lixo, respirando um ar altamente poluído 

misturado à fumaça de incessantes  queimadas, além da abundante presença de urubus e 

roedores, os quais são reconhecidamente vetores de graves doenças. 

Devido ao risco que os constantes incêndios originados por gases provenientes do 

próprio lixo fizeram com que a prefeitura proibisse a entrada de pessoas não autorizadas 

no local, inclusive os catadores de resíduos sólidos que trabalhavam no lixão do 

município. Essa proibição afetou negativamente a vida dos catadores, obrigando-os a 

ficarem restritos apenas a área do lixo orgânico, onde os materiais recicláveis ficavam 

juntos a uma enorme quantidade de matéria orgânica em decomposição, sem tratamento 

adequado e muito mais difícil de serem coletadas. 

Em setembro de 2018, o MNCR-MT, (Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis de MT) e a ANCAT, (Associação Nacional dos Catadores e 

Catadoras de Materiais Recicláveis), efetuaram uma visita técnica, na qual foi novamente 

constatada a situação de trabalho altamente precária e degradante como já havia sido 

relatado pelo MPT há quase um ano atrás. Em função das condições de trabalho 

observadas, as entidades acima recomendaram a criação de uma associação dos catadores 

conforme consta no relatório de visita técnica da MNCR e ANCAT. (anexo A: Visita 

Técnica no Lixão de Alta Floresta – MNCR e ANCAT). Em decorrência disso, foi 

elaborada uma proposta de grupo de trabalho para a formalização de uma associação de 
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materiais recicláveis na cidade de Alta Floresta (anexo B: Proposta de Grupo de Trabalho 

- Of. 026/2018/MNCR/MT). 

 Depois disso, várias reuniões foram realizadas entre os catadores e representantes 

de diversas entidades como o MPT, Ministério Público do Estado, Justiça do Trabalho e 

Defensoria Pública, além de membros do executivo municipal envolvidos na viabilização 

das atividades da associação dos catadores no município de Alta Floresta. Em 15/10/2018, 

a prefeitura municipal, através de seus representantes, comprometeu-se a:  

a) Realizar a coleta do material reciclável junto às principais empresas;  

b) Entregar diretamente no local em que funcionará a Associação;  

c) Ampliar a coleta seletiva do Município;  

d) Fornecer espaço para funcionamento da Associação; (anexo C: Ata da Reunião 

15/10/2018, MPT). 

Em outra reunião realizada em 27/11/2018, o executivo municipal de Alta Floresta 

assumiu a responsabilidade de recuperar uma prensa de materiais reciclados e 

disponibilizá-la para o uso e afirmou que iria providenciar a construção de uma mesa de 

trabalho de madeira em sua marcenaria, a qual será utilizada para a realização da 

reciclagem do material pelos catadores da associação. (Anexo D: Ata da Reunião 

27/11/2018, MPT). 

Após diversas tratativas e com o apoio da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Alta Floresta – 

ASCAFLO foi fundada em 11/01/2019, com 12 membros, sendo 04 mulheres (Anexo E: 

Ata da Assembleia Geral de Constituição da ASCAFLO). 

Desde os primeiros movimentos em prol da criação da associação o MPT mostrou 

grande preocupação com a situação vivida pelos catadores conforme relatado em 

documentos de visitas técnicas mencionados anteriormente. Os primeiros contatos com o 

MNCR e ANCAT foram realizados pela promotoria do MPT, além de toda a interface 

com a prefeitura municipal de Alta Floresta. 



57 
 

 

Em junho de 2019, foi realizado o I Seminário sobre Resíduos Sólidos de Alta 

Floresta, organizado pela Comissão de Políticas Públicas da OAB local, onde o tema 

central do evento foi a política nacional de resíduos sólidos com atenção especial a criação 

do aterro sanitário para o município. Representantes de várias entidades se fizeram 

presentes, como a própria OAB e órgãos da justiça que apoiam a associação, o presidente 

da Associação dos Catadores de Sorriso-MT, que apresentou a experiência vivida pelos 

catadores daquela cidade na ocasião da constituição da sua associação. 

    Figura 03 – Foto do I Seminário de Resíduos Sólidos de Alta Floresta 

 

Fonte: site Notícia Exata 

 

Foi salientada pela representante do MPT a relevância da inclusão social e 

econômica dos catadores e catadoras de materiais recicláveis da cidade e apresentou 

algumas ações do MPT em conjunto com outros órgãos de Alta Floresta no sentido de 

assegurar os direitos dos catadores e catadoras do município, sendo ainda destacada a 

responsabilidade do poder público no que se refere ao cumprimento da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), reconhecendo a reciclagem como fator de desenvolvimento 

econômico e social, promovendo a geração de trabalho, renda e dignidade conforme 

palavras da procuradora do trabalho:  

“[...] fica claro, a partir da interpretação dos artigos da lei que institui a 

PNRS que a gestão sobre os resíduos sólidos precisa ser realizada de forma 

inclusiva, inserindo os catadores nas ações que englobam o ciclo de vida destes 

materiais, ou seja, é assegurar a participação dos catadores em todas as fases do 

processo de gestão e não somente na coleta e separação dos materiais, mas 
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também nas demais etapas que se sucedem, onde se agrega maior valor 

comercial ao resíduo processado [...]”. 

As vantagens da inclusão dos catadores no processo de gerenciamento dos 

resíduos sólidos, ressalta a procuradora, são inúmeras, entre elas a elevação da renda dos 

trabalhadores e, por consequência, o incremento do comércio local; a erradicação do 

trabalho infantil, diante da elevação da condição socioeconômica das famílias; a 

implementação da coleta seletiva e a valorização da educação ambiental. 

De acordo com a procuradora, essa inserção passa pela emancipação econômica, 

que será adquirida com a implantação da coleta seletiva nas cidades, e com o apoio à 

criação e manutenção de associações e cooperativas:  

“[...] A coleta seletiva é um dever do município. É também dever dele 

fomentar estas associações e garantir a elas uma infraestrutura básica. Isso 

envolve um galpão de trabalho; equipamentos mínimos como mesa de triagem, 

prensa, balança; mobiliário, capital de giro; capacitação dos associados com 

assessorias técnica e financeira [...]”.  

Em 23/07/2019, o Município de Alta Floresta aprovou Lei dispondo sobre a 

Política Municipal de Saneamento Básico, a qual contempla o Plano de Gerenciamento 

de Recursos Sólidos. Nos estudos relativos ao PGRS, novamente, foram constatadas as 

condições insalubres dos catadores no lixão da cidade. Fruto de uma articulação de 

diversos setores da sociedade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos contempla não só 

aspectos ambientais, mas também sociais, econômicos, culturais, tecnológicos e de saúde 

pública.  

    Figura 04 – Foto Palestra no I Seminário de Resíduos Sólidos de Alta Floresta 
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     Fonte: site Notícia Exata 

O município de Alta Floresta, segundo o Plano Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, produz cerca de 400 toneladas de lixo reciclável por mês, sendo que grande parte 

não tem destinação adequada, sendo descartada no lixão orgânico da cidade, diminuindo 

sua vida útil. A central de triagem permitirá o desempenho do trabalho em condições 

dignas, seguras e conforme as normas legais, com jornada de trabalho, conforto térmico, 

segurança no trabalho, higiene e etc. Objetiva-se o pagamento de remuneração de, no 

mínimo, um salário mínimo mensal a cada associado, aumentando significativamente a 

qualidade de vida das famílias envolvidas.  

O processamento dos materiais recicláveis do Município de Alta Floresta e região 

(Carlinda e Paranaíta) impedirá que, mensamente, centenas de toneladas de lixo reciclável 

sejam equivocadamente destinadas ao lixão orgânico, evitando danos ambientais 

decorrentes da poluição, bem como reinserindo esses materiais na cadeia produtiva, 

reduzindo a demanda por extração de matéria-prima.  

O diagnóstico da situação de ASCAFLO já foi aferida por técnicos do Movimento 

Nacional dos Catadores de Material Reciclável e da Associação Nacional dos Catadores 

e Catadoras e conta com o apoio de importantes instituições como Ministério Público do 

Trabalho, Ministério Público Estadual, Defensoria Público Pública Estadual; Município 

de Alta Floresta e IFMT. 

O modelo de central de triagem é aquele já adotado em todo o país e incentivado 

pelo Ministério das Cidades, tendo se provado seguro, rentável, socialmente emancipador 
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e ambientalmente relevante. Conforme Plano de Gerenciamento de Recursos Sólidos 

(PGRS) de Alta Floresta, há um campo enorme de materiais recicláveis que atualmente 

não tem destinação adequada e conforme as leis vigentes (art. 7º, XII; art. 8º, IV, art. 15, 

V, art. 17, V, art. 18, II e XI, art. 33, §3º, III, art. 36, §1º, art. 42, III, art. 44, II, art. 50 da  

LEI Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 e art. 24, XXVII da Lei 8.666/93), o 

município e os “grandes geradores” têm o dever de dar destinação correta para o lixo 

produzido, sendo prioritária e dispensada a licitação para a contratação de associações de 

catadores de baixa-renda. 

 As razões da necessidade de realização dos objetivos da associação apoiam-se em 

três eixos integrados: econômico, social e ambiental: 

Eixo econômico: segundo relato dos catadores membros da ASCAFLO, 

atualmente, a renda média mensal individual é de R$ 600,00 (seiscentos reais) ou 57,41% 

do salário mínimo. Desnecessário afirmar que esse valor é totalmente insuficiente para 

garantia de uma vida digna, inclusive com possível insegurança alimentar. 

Por outro lado, conforme relato de outras cidades, a renda média mensal individual 

de um catador associado varia entre 120% a 200% do salário mínimo. Desse modo, a 

concretização do projeto demonstra elevada ampliação da capacidade econômica dos 

membros e seus familiares. Ademais, não se pode olvidar que tal elevação estimula o 

comércio local, uma vez que tais pessoas, por perfil de consumo, têm quase toda sua renda 

destinada ao consumo local. 

Eixo social: nesse ponto, importante destacar as melhores condições de trabalho, 

pois a ASCAFLO retirará os trabalhadores do lixão (sem EPI’s, sob sol, vulneráveis a 

diversos tipos de doenças) para inseri-los em um fluxo de trabalho adequado (EPI’s, 

“barracão”, protocolos de segurança no trabalho).  

Ademais, salienta-se a elevação do nível educacional, pois parcerias com a DPE, 

MPT e IFMT, proporcionarão aos membros o acesso a cursos e palestras de capacitação 

técnica e prática. 

Outrossim, o labor desempenhado por meio da ASCAFLO reduz a utilização de 

trabalho infantil no lixão, eis que os associados disporão de renda suficiente para a 

manutenção e é proibida, obviamente, o trabalho infantil na ASCAFLO. 
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Por fim e não menos importante, a economia solidária produz consciência de 

classe, sentimento de pertencimento e cooperativismo e organização social para fins de 

representação política, partidária ou não. 

Eixo ambiental: conforme o estudo do PGRS, a população de Alta Floresta em 

2020 (aproximadamente 61.383 habitantes) produz, em toneladas/dia, 7,01 de plásticos, 

0,54 de metais 6,47 de papelão. Por mês, em toneladas, seriam 210,3 de plástico, 16,2 de 

metais e 194,1 de papelão. Em estimativa, isso representa um universo de cerca de 

R$100.000,00 (cem mil reais) por mês ou mais de 400 toneladas por mês de material, que 

poderiam não ser destinados ao “lixão” (aumentando sua vida útil) e voltar à cadeia 

produtiva (reduzindo a extração de matéria-prima). 

Além disso, a ASCAFLO buscará outras fontes de renda como contratação direta 

pelo município de Alta Floresta em conformidade com a Lei de Licitação e Lei de 

Resíduos Sólidos, bem como pelas empresas classificadas como “grandes geradores” para 

dar destinação adequada ao lixo produzido. A ASCAFLO buscará parcerias com os 

municípios vizinhos, como Carlinda e Paranaíta, a fim de absorver seu material reciclável. 

Assim, a concretização e operacionalização da associação dos catadores terá impacto 

direto e significativo na destinação adequada de milhares de toneladas de resíduos sólidos 

produzidos na região. 

Conforme declaração da representante da defensoria pública: 

“[...] Embora haja uma lei com mais de 10 anos, a Lei dos Resíduos 

Sólidos, os catadores ainda não possuem o protagonismo que precisam ter nesta 

coleta seletiva, que é pouco implementada...”, relata ainda: “...A Defensoria 

Pública veio justamente como uma ponte entre os catadores e o sistema de 

justiça. Nosso papel é ser agente de transformação dessas pessoas que estão à 

sombra[...]”  

 

 Conforme levantado junto as lideranças da associação dos catadores, a maioria 

dos catadores atua na profissão há mais de 3 anos, sempre de forma precária e com ganhos 

bem abaixo do salário mínimo, em torno de R$ 600,00 de média, o que é 

indiscutivelmente insuficiente para a manutenção básica das famílias envolvidas. Os 

catadores possuem, em geral, o ensino básico incompleto e alguns têm dificuldades para 

leitura, escrita e operações básicas como soma e subtração. Os conhecimentos dos 
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mesmos sobre informática se resumem basicamente a operar programas mais simples de 

navegação no celular e aplicativos como o Whatsapp, Facebook, sem maiores 

conhecimentos sobre envio de e-mails e utilização de editores de texto e planilhas, como 

o Word e o Excel, respectivamente. 

 As expectativas das lideranças da Associação dos Catadores é a entrega do 

barracão que está sendo construído pela prefeitura municipal de Alta Floresta para que 

possam ter um local apropriado para execução do trabalho e assim tenham condições de 

executar suas atividades, conforme relata o entrevistado 1:  

 “[...] espero que a gente possa trabalhar em um bom ambiente, onde 

todos se deem bem, sejam bons colegas e que uns ajudem os outros no que for 

possível...” além disso ele prossegue destacando a preocupação com a 

assiduidade dos catadores: “...a gente torce para que todos possam vir trabalhar 

todos os dias e não tenham problemas com o transporte e principalmente que 

estejam empolgados com o trabalho [...]”  

 Essa preocupação ocorre pelas dificuldades de transporte já relatadas 

anteriormente e a disponibilidade de recursos financeiros para abastecer suas motos. 

Outro fator lembrado por ele é a situação das catadoras que muitas vezes deixam de ir 

trabalhar por problemas com os filhos pequenos, problemas que vão desde a saúde dos 

mesmos a disponibilidade de parentes em ficar com as crianças. 

 No que se refere a capacitação, relata que o modo de trabalhar com a mesa de 

triagem dos materiais é algo novo para todos eles e irão necessitar de receber um 

treinamento de como operar desta forma, assim como a prensagem dos materiais, 

embalagem e amarração para carregamento e transporte. Destaca ainda que nesse sentido 

um curso de capacitação seria de grande valia para todo o grupo. Como gestor, também 

entende que será uma tarefa difícil a parte administrativa, como o trâmite de documentos 

como notas fiscais e controle da produção, venda e movimentação financeira da 

associação. 

 Quanto ao apoio que vêm recebendo de diversos órgãos ele destaca a ação do MPT 

e MPE que deram início a formalização da associação e da prefeitura municipal que 

disponibilizou a área e está construindo o barracão. No dia 29 de abril de 2020, o MPT 

destinou recursos para a construção do piso do barracão, ocasião em que também foram 
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disponibilizadas cestas básicas aos associados durante o período de quarentena provocada 

pela pandemia de corona vírus. 

 Apesar de todos os esforços, ainda faltam equipamentos, EPI’s e curso de 

segurança no trabalho para que possam começar as atividades laborativas após a entrega 

do barracão por parte da construtora contratada pela prefeitura. O MNCR-MT está 

apoiando a associação junto a UNICATADORES e introduzindo a participação em 

projetos financiados por recursos de diversas fontes, inclusive de organismos 

internacionais, como a Comunidade Europeia. 

 As dificuldades são muitas pois as condições financeiras são bastante precárias, 

mas conforme relato do entrevistado 1, existe muita esperança:  

 “[...] não tá fácil, mas o povo (catadores) é trabalhador, e enxergam a 

associação como uma porta para prosperar e garantir o sustento das suas famílias, 

com passar do tempo a gente espera ver a associação crescendo e oferecendo 

melhores condições a mais trabalhadores, para que tenham um lugar limpo, 

organizado e que possa dar orgulho pro catador em pertencer a associação [...]”. 

  

 

 

 

Figura 05 – Nuvem de palavras: entrevistado 1 
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 As palavras do entrevistado 1 reforçam a preocupação do mesmo com a 

Associação e com os catadores, como pode-se observar na nuvem de palavras, mas 

também enfatizam as dificuldades enfrentadas pelos mesmos, a falta de recursos e de 

condições de trabalho, que apareceram com frequência em palavras como dificuldade, 

condições, recursos, transporte, problemas, conforme demonstrado. Outra questão que 

restou evidente foi a expectativa pela entrega do barracão de reciclagem por parte da 

prefeitura de Alta Floresta. 

 A capacitação dos catadores também é vista como importante na visão da 

liderança, que espera que em condições melhores o trabalho, o bem estar das famílias seja 

algo percebido naturalmente, com a garantia de alimentação, moradia e transporte para 

todos. 
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Figura 06 – Foto de reunião dos Catadores da ASCAFLO em abril/2020 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

Figura 07 – Foto do Barracão de Reciclagem em construção abril/2020 

 

Fonte: Acervo do autor 
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 A experiência bem sucedida de outros empreendimentos serve como forma de 

incentivo àqueles que estão em sua fase inicial, mostrando de maneira prática que é 

possível e que o esforço vale a pena. Em sua fala, a liderança da Associação dos Catadores 

de Sorriso-MT, cidade que está localizada à 400 km de Alta Floresta, narrou a história da 

criação da associação, as dificuldades iniciais, as ações mais importantes que viabilizaram 

a operacionalização da central de triagem e processamento de materiais naquela 

localidade.  

 A falta de oferta de trabalho ou os baixos salários que são oferecidos, fazem com 

que a o trabalho na coleta de materiais recicláveis seja a opção de muitas famílias como 

forma de sobrevivência, como relata o entrevistado 2:  

 “[...]aí eu fui trabalhar numa chácara, e eu vi que a minha avó, ela com 

65 anos, ela tava catando material reciclável ela tirava um salário mínimo por 

mês, eu falei assim, eu como sou jovem, se eu começar, eu vou tirar três vezes 

quatro vezes a mais o que ela tira, aonde que eu vim e tô até hoje. Eu comecei a 

mexer com papel reciclável em 2010 e tô até hoje [...]”. 

 A necessidade de organização em forma de associação ou cooperativa é a forma 

como os catadores encontram de ter uma melhor condição de trabalho e também receber 

apoio do poder público, de acordo com as palavras do entrevistado 2:  

 “[...] a gente começou ela no dia 26 do cinco de 2011 com 18 famílias, 

antes desse barracão, a maior parte dos trabalhadores trabalhando no sol e na 

chuva, quando veio para esse barracão a gente conseguiu sair da rua e não ficar 

na chuva e no sol. Como trabalhar dentro do barracão a gente precisa vender 

também material e todo o material da cadeia produtiva do estado de mato grosso 

ela sai para fora nada fica dentro do Estado como a gente conseguiria ganhar um 

pouco mais, alguns centavos a mais [...]” 

 A Associação tem um papel importante na reciclagem dos resíduos sólidos do 

município de Sorriso, pois diminui os gastos no tratamento do lixo, além de gerar renda 

para os associados. O esforço desse movimento é muito grande e, conforme apresentado 

pelo entrevistado 2, é necessário ser criativo nas propostas de trabalho:  

 “[...] nós não fazemos a coleta quem faz a coleta a prefeitura terceirizou 

a coleta para gente de sorriso a gente faz a triagem a segregação e e 

beneficiamento do material e também a venda do material tudo por conta da 
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associação a gente conseguiu ano passado tirar mais de 70 toneladas por mês 

missa em oito anos que a gente tirou a quantidade de material calculando a gente 

tirou mais 7000 toneladas de papel reciclável da cidade de sorriso a projeção 

desse desses 10 anos agora nós coletamos 50 mil toneladas de material separado 

segregado e comercializado só no município de sorriso [...]”. 

 Continua, o entrevistado 2, falando das parcerias e apoios:  

 “[...] a gente fez uma parceria com alguns empresários de sorriso, com 

algumas pessoas que a gente vai trabalhar com material úmido, todo o resto de 

comida a associação não vai deixar ir pro lixão mais, a gente vai processar esse 

material a gente vai fazer adubo orgânico e distribuir para as pessoas que estão 

assentadas. Eles nos deram um caminhão para gente coletar, beleza a gente topou 

e tal, o caminhão ele vem quatro toneladas de manhã quatro à tarde quatro a 

noite, quase 12 toneladas por dia, ele leva da cidade pra ali o tanto de material. 

Os materiais mesmo que a gente processa é papel branco, revista, jornal, papelão, 

plástico, garrafa pet, latinha, cobre, sucata de materiais eletrônicos, tetrapack, 

plástico, livros onde a gente tem uma parceria também com a secretaria do estado 

que todos os livros didáticos da região norte quem retira nos municípios são as 

associações dos catadores. Fizemos uma ação com o frigorífico de sorriso era o 

dia mundial do meio ambiente nós conseguimos mais de 200 mudas de árvores 

para distribuir na frente 600, 700 pessoas trabalhando a gente tem um contrato 

com frigorífico por cinco anos [...]”. 

 Quanto a formalização da Associação é outro processo bastante burocrático e que 

se faz necessário o apoio externo para encaminhamento de documentos e entrada de 

pedidos junto aos mais diversos órgãos como também foi relatado pelo entrevistado 2:  

 “[...] lá a gente tem todos os documentos que precisa, estatuto social 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inscrição estadual, com a nova lei o 

endereço da Associação e o CNPJ é do Barracão, certificado digital, certidão 

Estadual, nós temos LTCAT, que precisa de toda essa documentação. Não é 

porque é catador, mas nós precisamos da documentação toda, eles pedem, a 

gente precisa disso tudo: certidão negativa trabalhista, alvará de funcionamento, 

ainda não foi terminado o projeto de combate a incêndio dentro do Barracão, 

mas nós temos certidão ambiental e toda a certidão negativa do Poder Judiciário, 

de todos os catadores, toda parte de INSS, prefeitura, Caixa Econômica e toda 

certidão negativa a gente tem [...]” 

 Apesar da forte atuação da associação junto a prefeitura de Sorriso, nem sempre 

o apoio é dado aos projetos da associação conforme fala o entrevistado 2:  
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 “[...] nós fizemos a proposta para prefeito de fazer uma coleta seletiva 

em três partes, com projeto piloto com mais de 5.000 casas para fazer esse 

projeto, mas até hoje ainda não foi para frente e a prefeitura fala que é muito 

caro, mas a gente fez valor ganhando pouco, valores para prefeitura foi abaixo 

do mercado, mesmo assim eles falaram que é muito caro e que não era uma 

vantagem por a coleta seletiva ainda. A gente sempre bate em cima das leis, a lei 

8666, que diz que pode ser contratado soluções para prestar a coleta seletiva sem 

precisar passar por licitação, a 2305 que foi de 2010, se eu não tô enganado, que 

era para o fechamento de todos os lixões do Brasil inteiro então em 2010, era 

para ser fechado todos os lixões públicos e até hoje muitos municípios do Brasil 

inteiro não se adequou [...] a reciclagem ela foi criada no Brasil em 1910 pelos 

primeiros catadores de papel e reciclagem do Brasil, onde o governo nunca deu 

incentivo para gente, para tá trabalhando com reciclagem, hoje muitas empresas 

tentam graças a Deus a gente tem um comércio presente mas os catadores não 

chegam mais longe porque a burocracia para você pegar o empréstimo para 

associações de catadores no Brasil é grande [...]” 

 As lutas da classe são imensas como se pode constatar através desta entrevista, 

onde a representatividade política é decisiva para as conquistas de mais espaço, melhores 

condições de trabalho e principalmente na viabilização de parcerias, seja com o setor 

público, como também com os grandes geradores de resíduos no setor privado. Para isso, 

é necessário assumir compromissos frente aos órgãos representativos da categoria como 

salientado pelo entrevistado 2:  

 “[...] eu faço parte do Polo de Sinop, representante do Polo de Sinop, 

tanto é que tem vários catadores também junto com Polo de Tangará, a 

Rondonópolis, Baixada Cuiabana, Cáceres, tem seus polos, cada um tem seu 

representante. A gente reuniu nove estados da Amazônia legal para discutir sobre 

coleta seletiva, contratação de catadores para prestar serviços. No ano 2015, eu 

fui eleito para ser representante do Estado para fazer toda a parte política dos 

catadores dentro do Estado, como representante da região norte, eu consegui 

muitas vantagens, muitas brigas, mas muitas coisas também que a gente 

conseguiu trabalhando em cima disso. A gente também não faz só o trabalho, a 

gente faz visita também para os outros municípios, em Colíder eles estavam 

prestes a ser despejados do lixão, aí ali a gente fez um contrato com pessoal deles 

e hoje ele está indo bem, já conseguiram fazer um barracão com 40 metros de 

área. Com o município, a coleta seletiva é um dos projetos bons que lá funciona, 

a associação ela é contratada para prestar a coleta seletiva dentro do município 
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com 22 catadores que fazem toda a coleta e também o processo do material todo 

município. Resumindo: nosso lema é: criar, lutar, reciclagem popular [...]” 

 

 

Figura 08 – Nuvem de palavras: entrevistado 2 

 

 Essa entrevista foi muito esclarecedora em vários pontos, como a burocracia e 

falta de apoio que os movimentos têm na implantação e manutenção dos 

empreendimentos, a falta de políticas públicas voltadas ao segmento e as grandes 

dificuldades em manter funcionando uma associação de catadores, mas por outro lado, 

vemos a criatividade na busca de soluções para os problemas que envolvem a coleta 

seletiva de lixo, as parcerias com as prefeituras e grandes geradores de resíduos, sempre 

com a preocupação com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.  

 Outro ponto que cabe destacar é a representatividade política que se faz 

extremamente necessária no sentido de viabilizar ações que desenvolvam o movimento e 

fomente parcerias para fortalecimento da categoria. Cada vez mais essa articulação é 

indispensável, levando em consideração que as possibilidades são imensas com as 

exigências legais que a política de resíduos sólidos estabelece, mas que só serão possíveis 
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com a presença das lideranças atuando junto à classe política e empresarial. Assim, 

percebe-se a necessidade da presença das universidades no processo, apoiando essas 

organizações, oferecendo a possibilidade de assessoria de variadas formas, 

principalmente através de ações extensionista, como as Incubadoras Tecnológicas de 

EES. 

 

4.2   O IFMT E A NECESSIDADE DE INCUBADORAS DE EES 

 

 A necessidade de criação de incubadoras de EES no contexto do IFMT é algo que 

se percebe facilmente pelas características do estado do Mato Grosso, que possui uma 

vasta área territorial e pontos muito distantes da capital, Cuiabá. Isso se traduz na 

estruturação do IFMT, que através dos seus 19 campi está presente em todas as regiões 

do estado, onde procura a integração com a sociedade local, identificando suas demandas 

e agindo para trazer respostas para essas necessidades. 

Em fevereiro de 2019, o IFMT, Instituto Federal de Mato Grosso, através do 

campus Alta Floresta, firmou termo de convênio com o MPT, com o objetivo de através 

de cooperação multidisciplinar de caráter técnico-científico efetivar ações voltadas a 

implantação da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Alta Floresta – 

MT, no que tange as ações como: 

a) Assessoramento técnico-administrativo com vistas a criação e consolidação 

participativa da associação; 

b) Desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão voltadas ao 

fortalecimento das ações de educação ambiental, coleta seletiva, reciclagem, 

cooperativismo, associativismo e economia solidária; 

c) Oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada com foco na comunidade 

de recicladores nas temáticas de gestão e empoderamento comunitário. 

 

 Esse convênio encontra-se mais detalhado por meio de um Plano de Trabalho 

elaborado pela Coordenação de Extensão do campus Alta Floresta, o qual prevê ações 

específicas conforme segue:  
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Quadro 10 – Agenda do plano de trabalho do IFMT junto à ASCAFLO 

ÁREA ETAPAS DE EXECUÇÃO 

 

ANO 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO 

ADMINISTRATIVA 

IMPLANTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES: 

1 Diagnóstico: visita técnica para levantamento de informações 

preliminares, caracterização social do grupo, caracterização dos 

nichos de atuação da futura associação, identificação de forças e 

fraquezas para efetivação de processos administrativos, financeiros 

e logísticos. 

2 Estudo de Viabilidade: A partir do Diagnóstico, será realizado o 

projeto de viabilidade a fim de se avaliar a viabilidade econômica e 

Viabilidade Cooperativa da Associação. 

3 Apoio Técnico e Jurídico: Formalização do Estatuto da 

Associação, Registro, Inscrição Estadual e Federal, e outros 

procedimentos legais necessários. 

4 Elaboração do Plano Estratégico: Construção participativa do 

Plano Estratégico contemplando a missão, visão, valores, metas, 

objetivos, fluxogramas e processos gerenciais da Associação. 

5 Efetivação e Operacionalização: execução das ações delineadas 

no Plano Estratégico e operacionalização efetiva da Associação. 

6 Assessoramento e acompanhamento técnico: assessoria 

administrativa por um período de 2 anos (prorrogável por mais 2 

anos) visando o acompanhamento e consolidação da implantação da 

Associação e sua autonomia administrativa e financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-

2020 
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ENSINO (Capacitação) 

OFERTA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA: 

1 Elaboração do Projeto Pedagógico dos Cursos: Cursos nos eixos 

de Gestão e Negócios a partir do Catálogo de Cursos FIC do 

Ministério da Educação. 

2 Publicação do Edital: Edital dos respectivos cursos, visando a 

capacitação do grupo de recicladores. 

3 Oferta dos Cursos: Realização de um Curso no ano de 2020 e 

outro no ano de 2021 

 

 

 

 

 

 

2020 - 

2021 

 

 

PESQUISA 

PROJETOS DE PESQUISA APLICADA 

1 Edital de Apoio – Pesquisa: Publicação de Edital Interno para 

apoio a projetos de pesquisa com foco em sustentabilidade, educação 

ambiental, associativismo, economia solidária e gestão. 

 

 

 

2021-

2022 

  

EXTENSÃO 

PROJETOS DE EXTENSÃO  

1 Edital de Apoio – Extensão: Publicação de Edital Interno para 

apoio a projetos de extensão com foco em sustentabilidade, educação 

ambiental, associativismo, economia solidária e gestão. 

 

 

 2021-

2022 

Fonte: Plano de trabalho 001/2019 do IFMT, campus Alta Floresta. 

 No ano de 2020, o campus Alta Floresta começou a dar andamento a criação de 

um escritório destinado a incubação de projetos na região, sendo designado um docente 

para gestão da incubadora. Embora esteja ligada a coordenação de extensão é importante 

que o núcleo de incubação tenha um gestor responsável, que esteja à frente das ações e 

atividades, incentivando projetos e promovendo parcerias, além de ajudar na formação 

dos grupos de trabalho dos empreendimentos a serem apoiados. Sua atuação é de 

relevância em todas as etapas que antecedem a incubação, como a sensibilização, 

divulgação, recrutamento, análise e seleção dos projetos. 

 No que tange a estrutura física, uma incubadora não necessita de muito, 

principalmente nos seus primeiros passos e geralmente não exige um espaço exclusivo 

para funcionar, muito embora o ideal é que tenha uma sala própria com espaço para 

realização de reuniões e para a guarda de materiais e documentos em separado. Um dos 

fatores de sucesso dos processos de incubação nas universidades é justamente o fato dos 

projetos poderem contar com toda a infraestrutura dos campi aos quais estão vinculadas. 

Esse apoio é percebido na utilização do espaço físico, como salas para realização de 

reuniões, equipamentos de informática e laboratórios diversos conforme o caso, recursos 

de acesso à internet, publicações e materiais de apoio, divulgação e sensibilização, uso de 



73 
 

 

veículos da instituição para locomoção das equipes e muitos outros recursos físicos que 

não seriam possíveis ou acessíveis se não fosse pela participação e apoio institucional das 

instituições de ensino atuantes nos processos. 

 Para entender melhor a dinâmica das incubadoras no IFMT, foi realizada 

entrevista com o gestor da incubadora do campus Alta Floresta, que possui formação 

como médico veterinário pela UNESP, Jaboticabal, em 2005, mestre em zootecnia 

também pela UNESP, Jaboticabal, em 2008 e doutor em ciência animal pela UFMT, 

Cuiabá, em 2018. Antes do ingresso no IFMT, atuou por 4 anos na iniciativa privada na 

empresa Perdigão S.A. como médico veterinário sanitarista (2007-2010), outros 4 anos 

atuou como fiscal agropecuário do Estado de Goiás (2010-2014) e por 12 meses como 

docente da disciplina de microbiologia de alimentos do curso de nutrição da UFMT em 

Cuiabá (2018-2019). Está na posição de Gerente do núcleo desde fevereiro de 2020 e 

como entrevistado 3, relatou que:   

 “[...] até o momento, conseguimos levantar recursos junto à reitoria 

para a confecção de material de divulgação do núcleo e contratação de 

palestrantes externos para condução de cursos e treinamentos voltados à área de 

empreendedorismo e inovação junto à comunidade acadêmica. Tais atividades 

foram suspensas em razão da paralização do calendário letivo. No entanto, 

iniciamos em maio de 2020 a pré-incubação de ideias de empreendimentos 

desenvolvidas por alunos do nível médio e superior do campus. Essa pré-

incubação está ocorrendo de maneira virtual com um total de 5 equipes inscritas. 

A ideia é que todas equipes passem, até o final do ano, pelas etapas de validação, 

elaboração de plano de negócios, prototipagem e preparação de Pitch de suas 

ideias [...]”. 

 

 O modelo de incubação orientado pela pró-reitoria de extensão (PROEX) é o 

CERNE 1, conforme observamos no guia de incubação lançado em 2020, juntamente com 

o manual de extensão da PROEX e conforme o entrevistado 3, o trabalho encontra-se 

muito no início: 

 “[...] somos um núcleo novo, que iniciou suas atividades há apenas 5 

meses (fevereiro de 2020). Neste sentido, ainda estamos em processo de 

formação de nossa identidade e divulgação de nossa existência à comunidade 

local (acadêmica e externa ao campus). Acredito que temos muito potencial para 
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desenvolver um trabalho de impacto à sociedade e, pelo que pude acompanhar, 

o IFMT oferece um apoio relevante para a condução das atividades do núcleo, 

incluindo estrutura física ao seu funcionamento, participação de docentes com 

experiência nas áreas de empreendedorismo e inovação, e apoio central da 

equipe da PROEX na reitoria [...]”. 

 

 O entrevistado 3 destaca ainda a importância da incubadora:  

 “[...] “acredito que para os servidores envolvidos na gestão 

administrativa e técnica do núcleo, a experiência é enriquecedora, favorecendo 

o desenvolvimento de habilidades não necessariamente trabalhadas em suas 

atividades dentro de sala de aula. Além disso, passada a fase de pandemia, 

acredito que o contato com a comunidade local será intensificado nas atividades 

do núcleo, oportunizando um estreitamento no relacionamento do IFMT com a 

comunidade local. Para os alunos, em específico aqueles que vêm passando pelo 

processo de pré-incubação de suas ideias de empreendimento, o núcleo é o 

primeiro contato com o mundo dos negócios. Penso que essa experiência será 

transformadora em suas vidas no sentido de prover ferramentas que facilitem e 

estimulem o desenvolvimento de seu espírito empreendedor, abrindo um novo 

leque de possibilidades em suas vidas profissionais que, talvez, não fosse 

explorado de maneira efetiva somente com o auxílio das experiências adquiridas 

em sala de aula [...]”. 

 

 Quanto as perspectivas para o futuro, o entrevistado 3 mostra-se bastante otimista, 

mas tem consciência de que o processo é gradual e paulatino:  

 “[...] vejo o desenvolvimento do núcleo como um processo de duas 

etapas. A curto prazo, o foco é estabelecer nossa identidade junto à comunidade 

acadêmica e garantir o engajamento efetivo de nossos alunos nas atividades do 

núcleo, estimulando a cultura empreendedora dentro do campus através da 

capacitação de alunos e servidores. Em um horizonte mais longo, vejo egressos 

de nossa instituição levando os conhecimentos e experiências adquiridos no 

núcleo às suas vidas profissionais. Tal situação promoverá a divulgação do 

núcleo na comunidade externa, auxiliando em sua consolidação como polo de 

apoio ao empreendedorismo na região de influência do campus, provendo apoio 

técnico e educacional aos empreendedores locais [...]”. 
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 No que se refere a possibilidade de apoio do IFMT a projetos de extensão 

vinculados a Economia Solidária e projetos sociais de iniciativa popular, o entrevistado 3 

finalizou a entrevista dando sua opinião:  

 “[...] percebo a área de negócios de impacto perfeitamente alinhada aos 

valores e à visão de futuro do IFMT. Inclusive, programas específicos de apoio 

a projetos com essa pegada já existem na PROEX. A Economia Solidária tem 

um potencial enorme para auxiliar na mitigação da enorme desigualdade social 

que observamos em nossa região e imagino sim o IFMT como um ponto 

importante de apoio à comunidade no sentido de torná-la mais capacitada a gerir 

seus negócios e a concretizar o processo consolidação das lideranças 

comunitárias. Em minha experiência à frente do núcleo incubador, nossa 

comunidade acadêmica tem demonstrado significativo interesse pelos negócios 

de impacto. Garantir a formação adequada de nossos alunos, estimulando neles 

o desenvolvimento de pensamento crítico em relação ao seu papel junto à 

comunidade e sua responsabilidade frente ao destino de nosso país é parte 

fundamental nesse processo [...]”.  

 

 

 

Figura 09 – Nuvem de palavras: entrevistado 3 
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 Analisando a nuvem de palavras percebe-se uma preocupação com o 

desenvolvimento do núcleo incubador do campus, o qual precisa de apoio interno da 

PROEX para estabelecer uma interatividade com a comunidade no sentido de promover 

projetos de extensão, valorizando e incentivando o empreendedorismo nos negócios. 

 Além disso, há a intensão de contar com a participação dos alunos nos processos 

desenvolvidos pelo núcleo incubador, seja na condição de bolsista ou participantes 

voluntários nos projetos ou até mesmo como empreendedores, dando vazão às ideias e 

objetivos daqueles que são a razão de existência do IFMT. 

 Uma forma de viabilizar esta participação pode ser potencializada com 

implementação de um plano de residência solidária no IFMT. A ideia de residência 

solidária, conforme relatado anteriormente, vem da mesma concepção daquela 

tradicionalmente empregada nos cursos de medicina, onde o postulante a médico tem a 

oportunidade de vivenciar na prática a atividade em um ambiente hospitalar enfrentando 

situações da realidade de um profissional de saúde.  

 No Brasil, a “residência social”, termo originalmente utilizado e registrado da 

professora Tânia Maria Diererichs Fischer, da UFBA ( Universidade Federal da Bahia ), 

teve sua aplicação a partir de pesquisas publicadas no ano de 2003, as quais tinham seu 

modelo teórico aplicado através de cursos de pós-graduação e graduação, com atenção 
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especial às atividades práticas dos alunos diretamente nos projetos desenvolvidos em 

organizações sociais. 

 Em 2004, partindo destes mesmos conceitos, a UFRGS inicia um projeto bastante 

semelhante ao desenvolvido na Bahia, que foi batizado com o nome de “residência 

solidária”, uma vez que o nome “residência social” foi registrado pela professora Tânia 

Fischer e, portanto, não pode ser usado sem autorização da mesma. Segundo o autor do 

estudo, Igor Vinícius Lima Valentim, o nome adotado tem mais relação com a 

solidariedade, elemento fundamental ele destacado.  

 O principal objetivo proposto, além da contribuição com os projetos sociais era o 

de incentivar os alunos a participarem mais ativamente do universo que compreende as 

vivências da solidariedade e toda a complexidade e dificuldades dos empreendimentos 

solidários, muito pouco explorado e estudado no curso de Administração a quem era 

destinado o programa. 

 Encontramos na literatura outras experiências semelhantes, como a do curso de 

Gestão de Políticas Públicas da UnB ( Universidade de Brasília ), onde foi apresentado 

na fase final do programa, um estágio supervisionado de imersão à pesquisa acadêmica, 

chamado de “Residência em Políticas Públicas - RPP”, onde o objetivo é propiciar ao 

aluno o contato direto com as politicas públicas, todavia, como observador do processo e 

não como prestador de serviço, o que a diferencia um pouco das outras vivências mais 

relacionadas a práticas sociais e solidárias e não propriamente de políticas públicas. 

 As metodologias também variam bastante em cada um dos casos, onde são 

apresentadas como projeto de extensão, que podiam ser convertidos em créditos à 

disciplinas eletivas dos cursos de graduação, mestrado e doutorado na EA/UFRGS. Ainda 

como parte curricular de curso de extensão, graduação e pós-graduação como no caso da 

experiência originária da UFBA e ainda como um estágio supervisionado, como relatado 

no curso de Políticas Públicas da UnB. 

 Baseado nas propostas descritas nas pesquisas apresentadas e com olhar sobre as 

especificidades do IFMT é possível vislumbrar uma ampla possibilidade de aplicação de 

um plano de residência solidária no âmbito da instituição, levando em consideração um 

fator inovativo que não encontramos relatos de experiências anteriores, que é a aplicação 
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de uma atividade nestes moldes em cursos técnicos profissionalizantes, o que é bastante 

aceitável. 

 O campus Alta Floresta oferece dois cursos técnicos integrados ao ensino médio, 

que são: técnico em administração e técnico em agropecuária. Estes campos de estudo 

têm muito a contribuir e aprender com possíveis projetos sociais, seja na área 

administrativa na melhoria da gestão ou mesmo na área técnica através dos 

conhecimentos do manejo agropecuário. 

 A proposta pode ser implantada em substituição ou complemento de horas no 

estágio supervisionado, ou ainda como uma disciplina dos cursos (práticas de economia 

solidária), como acontece em outras instituições, onde pode ser ofertada como disciplina 

optativa ou como um projeto de ensino e extensão. 

  

4.3   PROPOSTA DE ESTRUTURA METODOLÓGICA À INCUBADORA DO IFMT 
 

A estrutura metodológica de incubação pode ser entendida como uma forma 

sistemática de proposição de uma sequência de ações que visam facilitar o entendimento 

sobre as responsabilidades e papeis de cada um dos atores em cada etapa do processo, 

através de roteiros, planos e ações a serem executadas pelas equipes. Por se tratar de uma 

proposta, a estrutura metodológica não significa padronização total das ações, mas apenas 

um roteiro que pode ser flexibilizado quando se achar conveniente a implementação de 

mudanças. 

As propostas de estruturas metodológicas para incubação de empreendimentos de 

economia solidária geralmente estão baseadas em três momentos distintos, que apesar da 

variação de nomenclaturas contemplam a fase inicial ou pré-incubação, a fase de 

planejamento e execução, em que são implementadas as ações sobre a operacionalização 

do empreendimento, também chamada de incubação e a fase de avaliação, controle e 

melhorias, a qual ocorre no final do processo, que compreende a desincubação, ou 

graduação do projeto.  

Assim, para melhor entendimento da proposição de uma estrutura metodológica 

que esteja alinhada com a realidade local do IFMT e que mostre da melhor forma as ações 
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a serem executadas em cada momento do processo, apresenta-se o quadro a seguir que 

descreve as fases do processo de incubação de acordo com os autores citados no 

referencial teórico deste estudo: 

 

Figura 4 - Fluxo do Processo de Incubação de EES no IFMT 

 

 

FASES DO PROCESSO DE INCUBAÇÃO DE EES1 

 
1 MOTIVOS PARA ADOÇÃO DO SISTEMA: Contemplar múltiplas metodologias propostas por vários autores e 
    Alinhar a estrutura metodológica com os métodos sugeridos pela Ativa Incubadora (IFMT) adaptado à EES. 
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 Fonte: Elaborado pelo autor baseado em diversos autores 

 

Na fase inicial, onde busca-se a aproximação entre os grupos, sugerem-se técnicas 

como entrevista dos participantes e dinâmicas em grupo, para identificação de um perfil 

dos participantes, levantando aspectos como situação social, cultura e econômica dos 

indivíduos e grupos, suas experiências anteriores, vivências e principais potencialidades 

a serem exploradas e desenvolvidas, podendo ser construído um mapa do grupo, de 

acordo com os objetivos e motivos que fizeram com que cada um procurasse a 

participação no empreendimento a ser incubado. 

Neste momento é importante discutir temas relevantes com os participantes, como 

inclusão social, empreendedorismo solidário, cooperação, associações, cidadania. Isso 

pode ser realizado por meio de palestras, rodas de conversa, oficinas e outras formas de 

interação que possibilitem a livre participação e exposição de ideias, pensamentos e 

entendimentos dos participantes sobre os temas abordados. 

A compreensão sobre a nova forma de trabalho e organização social para o 

trabalho é fundamental para que fiquem claras as diferenças entre o modo capitalista de 

produção e a lógica da economia solidária. Para isso, é preciso desenvolver o senso de 

solidariedade entre os participantes, para que se pense sobre o porquê da necessidade de 

cooperação mútua, da visão de sócio-trabalhador, da forma de atuação de um EES, sobre 

as funções que cada um deverá desempenhar na organização, na importância da 

democracia interna e relação de igualdade entre os membros.  

Alguns critérios iniciais são fundamentais para seleção de demandas e definição 

de procedimentos de trabalho: 

a) A iniciativa de buscar a incubação ser do próprio grupo social beneficiário. A adesão 

é entendida como livre e voluntária e não induzida por atores sociais externos ao grupo. 

Esse princípio não implica na inexistência de apoios, intercâmbios, parcerias e convênios 

com outros movimentos sociais, instituições públicas, eclesiásticas e privadas 

interessadas na proposta de formação e desenvolvimento de Redes de Cooperação; 
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b) Atender uma demanda de um grupo social, com a intermediação de uma ou mais 

instituições de apoio, sindicatos de trabalhadores, prefeituras e outras, através de 

convênio com a incubadora.  

c) Observar se a proposta apresentada tem preocupação com a construção da autonomia 

do grupo beneficiário;  

d) O grupo social beneficiário deve ser constituído, prioritariamente por pessoas pobres, 

desempregadas a vários meses, em trabalho precário, intermitente, itinerante e com 

dificuldades de inserção no mercado formal de trabalho;  

e) Procedimentos iniciais que não podem ser demorados e nem burocratizados:  

• sempre que possível, receber por escrito a proposta de assessoria ou de incubação;  

• a demanda deve ser discutida no coletivo da incubadora;  

• em seguida, a demanda deve ser discutida com representante (s) do grupo social 

interessado;  

• uma visita do coletivo da incubadora no local de trabalho ou de moradia para 

primeiro contato com o grupo e aplicação de um questionário;  

• avaliação se será aceita a demanda, em reunião e pelo coletivo da incubadora; 

  

f) A incubadora estabelece um processo de construção dialógica com os trabalhadores 

diretamente envolvidos no processo de criação e desenvolvimento de cada 

empreendimento solidário. Esse procedimento significa que a incubadora tem que se 

colocar no lugar do grupo ao mesmo tempo em que se tornam compreensíveis para os 

trabalhadores os princípios da economia solidária. 

 Considerando que esteja evidenciada a presença de todos esses critérios e que 

todos tenham a compreensão do seu papel e do sentido de estarem organizados em torno 

de uma proposta solidária, é preciso testar questões de viabilidade do projeto, sob o ponto 

de vista associativo ou cooperativo e do ponto de vista econômico. Isso é relevante porque 

caso a proposta não atenda os requisitos de viabilidade cooperativa, as dificuldades no 

processo de incubação serão enormes, o que irá impactar no alcance dos resultados 

esperados. 
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 A viabilidade cooperativa se faz a partir das questões exploradas anteriormente e 

principalmente pela notabilidade da presença de princípios de democracia, liberdade de 

adesão voluntária, autonomia, liberdade de opinião e expressão e que também se incentive 

a educação, a capacitação, a difusão da comunicação e a preocupação grupo com toda a 

comunidade onde estão inseridos. 

 No que se refere a análise de viabilidade financeira, as ferramentas a serem 

utilizadas são as semelhantes a de um projeto tradicional, como pesquisa de mercado, 

projeção de receitas e despesas, levantamento de recursos necessários, fontes de 

disponibilização de capital inicial, parcerias e outras questões relacionadas ao 

funcionamento do EES. Todavia, é importante ressaltar que o lucro financeiro não é o 

único objetivo de um EES, sendo a possibilidade de geração de trabalho e renda aos 

associados o elemento mais importante.  

 Para isso, são considerados elementos de ordem administrativa, contábil e também 

jurídicas do EES, onde precisam ser avaliados itens como a legalização e formalização 

do empreendimento, com toda a documentação legalmente exigida e as devidas licenças 

obrigatórias para o funcionamento. Outras questões operacionais também precisam ser 

levadas em conta, como o comprometimento dos sócios com o trabalho, o uso das 

tecnologias da informação e comunicação, o modelo de negócios e comercialização, o 

controle dos custos, a inserção produtiva e acesso aos recursos necessários para a garantia 

de sobrevivência da organização. 

 A análise diagnóstica é muito importante para indicar os objetivos que irão 

compor o planejamento estratégico do EES. Esse processo começa na fase inicial da 

incubação, com o levantamento das potencialidades e fragilidades do grupo incubado, 

assim como a identificação das oportunidades e ameaças que as conjunturas externas 

possam oferecer em cenários presentes e futuros.  

Todavia, para a construção de um diagnóstico que seja fiel a realidade do EES é 

necessária a participação de todos os envolvidos no processo sob a coordenação da equipe 

da incubadora. Assim propõe-se um Diagnóstico participativo que poderá ser 

desenvolvido seguindo os passos a seguir: 



83 
 

 

• Analisar a realidade econômica, social e cultural do grupo, principais carências 

e os problemas existentes relacionados com as condições de vida, tentando identificar as 

causas e os efeitos; 

• Identificar as potencialidades do grupo, experiências, habilidades, 

conhecimentos e demais forças dos atores sociais; 

• Analisar a relação de forças entre o grupo e o poder local, identificando os 

aliados e parceiros; 

• Resumir e chegar a um acordo sobre os resultados do diagnóstico, separando 

pontos positivos e negativos das variáveis que foram levantadas; 

• Elaboração de proposições ou um plano de ação para enfrentamento dos 

problemas. 

O plano de ação da incubadora é concebido levando em consideração quatro 

perguntas elementares: onde estamos? aonde queremos chegar? Quando? e quais ações e 

recursos necessários?  

Com isso, os autores destacam os seguintes passos:  

 a) Estabelecimento de metas e ações para execução do projeto;  

 b) Monitoramento e controle constante do andamento do projeto, através de 

objetivos claros e mensuráveis;  

 c) Capacitação para compreensão e utilização consciente das ferramentas de 

planejamento e controle;  

 d) Aproximação entre a assessoria do projeto e o empreendimento incubado para 

análise dos resultados, ajustes no planejamento e eventuais revisões das ações propostas. 

 A incubadora tem como foco analisar e monitorar permanentemente os avanços 

conquistados de modo a dar incentivo e motivação aos envolvidos para continuar firmes 

na busca de resultados cada vez mais significativos ao grupo. Para que isso aconteça a 

capacitação das pessoas para o trabalho é uma etapa muito importante do processo e 

identificar as necessidades do grupo e de cada indivíduo é um desafio para a equipe da 
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incubadora, uma vez que dependendo da área de atuação do EES, não se tem bem claras 

quais são as reais necessidades de capacitação que o empreendimento exige. 

 Para isso é necessário recorrer à experiência de outros EES similares e, quando 

possível, à vivência de algum membro do projeto que já tenha atuado na área, pois 

independente do tipo de EES, haverão necessidades distintas a serem supridas, ou seja, 

àquelas de ordem administrativas e as de natureza operacional. Cabe ao grupo, em 

consenso, atribuir os responsáveis por cada tarefa na organização, lembrando que é 

importante que dentro do princípio da politecnia, haja um rodízio constantes nas funções 

de modo a capacitar igualmente a todos e para que cada um sinta-se valorizado enquanto 

profissional. 

 As capacitações poderão ocorrer de várias formas e sempre que possível tenham 

dois instantes sucessivos ou concomitantes: o aprendizado teórico e as vivências práticas. 

Para a capacitação teórica, poderão ser desenvolvidos: treinamentos específicos por 

atividade, cursos de formação inicial e continuada (FIC), palestras, oficinas, de 

preferência no próprio local de trabalho do EES, para que não haja necessidade de 

locomoção em horário distinto do trabalho para capacitação, o que às vezes é muito difícil 

para o trabalhador e acarreta em evasão. 

 Quanto a capacitação prática, é importante que os trabalhadores possam conhecer 

como aquelas atividades são desenvolvidas em outros EES já maduros, sendo 

recomendável as visitas técnicas, estágios de curta duração, práticas simuladas e 

assistidas por profissional capacitado no próprio local de trabalho e sempre que possível 

buscar o apoio de outros EES, que servirão de referência neste momento. 

 O processo de capacitação inicial é decisivo para o sucesso do processo de 

incubação, mas o aprimoramento das habilidades e capacidades dos trabalhadores é algo 

que deve ter caráter constante, portanto, é vital a interação com outros EES, a participação 

em congressos, encontros, seminários e quaisquer outros eventos que reúnam 

trabalhadores da área. 

 Além das questões técnicas e administrativas, é recomendável que a incubadora, 

na medida do possível, trabalhe outras questões que visem o desenvolvimento pleno das 

pessoas, sendo sugeridos alguns temas relevantes para a formação integral dos indivíduos:   
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• Educação, Saúde e Cidadania;  

• Movimento de Economia Solidária;  

• Relações de Comercialização e Consumo;       

• Ecosol e Desenvolvimento Territorial;  

• Ensino, Pesquisa e Extensão em Finanças Solidárias;  

• Fomento à Constituição de Novos Empreendimentos;  

• Formação em Ecosol;  

• Inserção laboral de pessoas em desvantagem social;  

• Redes de Cooperação e Consultoria;  

• Relações e Articulação de Parcerias; 

• Produção e Tecnologia;  

• Relações de Gênero;  

• Dinâmica das Relações Humanas;  

• Comunicação e Artes;  

• Planejamento Econômico. 

• Diagnóstico, Planejamento e Avaliação;  

• Autogestão;  

• Coesão e Conflito;  

• Organização Política 

A utilização de uma metodologia de incubação ajuda muito no atingimento dos 

objetivos propostos, apresentando de forma ainda que bastante flexível, um roteiro de 

atuação, o que possibilita o monitoramento dos resultados diante das ações planejadas. A 

metodologia, com a introdução das adaptações necessárias, pode trazer bons resultados 

não somente em cooperativas populares, mas também a qualquer forma de 

empreendimento coletivo que tenha como foco a autogestão como meio de organização.  

Essa metodologia, deve preocupar-se em algumas questões importantes como não 

diminuir a autonomia do grupo, lembrando que as ações serão implementadas com os 

cooperados e não para eles e que cada grupo tem uma velocidade peculiar no processo de 

incubação, sendo importante que as prioridades sejam estabelecidas em conjunto entre o 

técnico e os cooperados. Os diagnósticos realizados precisam apresentar veracidade, não 

sendo admitidos quaisquer tipos de manipulação dos indicadores, sob pena de 
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comprometer todo o processo de avaliação e assim gerar feedback ao grupo sobre os 

resultados obtidos, para que os mesmos possam ter condições de ver e sentir como estão 

se saindo. 

Os autores que trabalham o tema consideram que a utilização de metodologias 

apresenta uma série de vantagens, como: obtenção de resultados de forma mais objetiva, 

simplificação do processo de planejamento e acompanhamento dos resultados das ações 

propostas e maior flexibilidade na condução das atividades. Além disso as metodologias 

oferecem mais padronização e previsibilidade dos resultados obtidos pelo projeto. Apesar 

disso, a metodologia em si não é a solução definitiva para resolver todos os problemas, 

mas pode e deve ser utilizada como um trilho por onde se faz mais seguro prosseguir, 

uma vez que no caminho poderão surgir atalhos que abreviarão o processo ou mesmo 

obstáculos que precisarão ser avaliados e enfrentados. 

Com a aplicação de um método de trabalho é possível identificar o momento 

adequado a implementação do processo de desincubação de um EES, que ocorre quando 

não há mais a necessidade de acompanhamento constante das atividades por parte da 

incubadora. Esse momento deve ser definido em conjunto, entre os membros da 

incubadora e o grupo incubado, levando em consideração alguns aspectos como: 

• Fluência dos processos administrativos e operacionais do EES; 

• Estabelecimento de um modelo de gestão adequado às necessidades do EES; 

• Equilíbrio financeiro e desempenho operacional dentro das perspectivas do 

planejamento do EES; 

• Nível de solidariedade desenvolvido entre o grupo e avaliação das conquistas 

sociais do EES. 

 

 A desincubação não significa o corte de vínculos entre a incubadora e o EES, uma 

vez que outras demandas poderão surgir de ambas as partes, necessitando assessoria da 

incubadora em situações específicas como projetos de expansão e implementação de 

novos processos pela gestão do EES ou de outro lado, a incubadora necessite do apoio do 

grupo para a formação ou capacitação de outros EES.  

 



87 
 

 

4.4   PROPOSTA DE UM GUIA METODOLÓGICO DE INCUBAÇÃO DE EES NO 

IFMT  
 

Como consequência da elaboração de uma estrutura metodológica para incubação 

de EES no IFMT, percebeu-se a necessidade de traduzir essa construção em algo que 

pudesse ser melhor entendido por aqueles que de fato irão aplica-lo na prática. Assim, 

como processo final deste estudo apresenta-se o guia metodológico para incubação de 

EES no IFMT, o qual tem sua apresentação baseada em perguntas e respostas de modo a 

possibilitar uma consulta rápida e direta de acordo com as necessidades do momento. 

O guia, inicialmente, apresenta os conceitos básicos de economia solidária, a 

diferença entre a economia tradicional hegemônica e a economia solidária e os princípios 

da atividade extensionista e os desafios que envolvem a gestão de uma incubadora de 

EES. Após este capítulo introdutório, apresenta-se a estrutura metodológica propriamente 

dita, onde são apresentados os primeiros passos para a concepção de uma incubadora de 

EES no campus, os critérios fundamentais para realização deste processo, o contato inicial 

com o grupo beneficiário e a importância da conscientização das características do 

trabalho associativo, cooperativo e solidário. 

No desenvolvimento do processo de incubação, são tratados temas como a análise 

de viabilidade do projeto sob as perspectivas econômicas e também do alinhamento da 

proposta aos conceitos de cooperativismo e solidariedade. Em seguida são tratados 

assuntos como o planejamento de ações e elaboração de um plano de ações que contemple 

aspectos administrativos, contábeis, jurídicos e operacionais, como a legalização e 

formalização do empreendimento, capacitação dos membros do EES e controle e 

avaliação dos resultados. 

Ao término, após constatada a autonomia administrativa, operacional do EES, é 

apresentado o processo de desincubação, o qual não significa uma ruptura com a 

incubadora, mas o começo de uma parceria que desencadeará em benefícios mútuos a 

todos os participantes. 
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo geral identificar e propor um percurso 

metodológico mais adequado para operacionalização de uma incubadora tecnológica de 

EES no IFMT.  

No sentido de atingir este objetivo, foram levantadas informações sobre as 

principais características e necessidades dos EES na região de Alta Floresta, 

especialmente junto a ASCAFLO e ACS, onde se pode constatar o perfil destas 

organizações. A pesquisa também apresentou a atuação das incubadoras no IFMT, 

buscando identificar as ações mais relevantes para o desenvolvimento das mesmas no 

âmbito da instituição. 
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Para composição de uma estrutura metodológica de incubação de EES alinhada às 

características do IFMT, realizou-se uma seleção dentre a bibliografia estudada, 

analisando as contribuições de cada autor nas mais variadas fases do processo, o que 

propiciou a construção de percurso metodológico bastante apropriado à realidade da 

instituição e da região onde está inserida.  

Os resultados apresentados neste estudo trazem uma visão sobre o panorama local 

dos EES, suas dificuldades e carências, apontando a necessidade de apoio que necessitam 

os trabalhadores organizados desta forma. Esse contexto retratado indica a urgência de se 

criar movimentos de apoio a esses projetos, notadamente através das incubadoras 

universitárias que encontram-se em processo ainda bastante embrionário na região. 

Outro ponto importante que a pesquisa possibilitou foi a conjunção entre as 

referências teóricas estudadas e selecionadas para a composição da estrutura 

metodológica proposta e as constatações práticas observadas e reportadas de modo que o 

diálogo entre teoria e prática contribuiu significativamente para os resultados 

apresentados no presente estudo. 

Quanto as limitações do estudo, reconhece-se que a coleta de dados junto aos 

atores da pesquisa ficou bastante prejudicada em função da epidemia de COVID-19 e as 

restrições de contato e mobilidade que foram impostas como medidas de segurança a toda 

a população acabaram impossibilitando a realização de mais entrevistas e observações. 

Para pesquisas futuras, sugere-se aprofundar a análise sobre o processo de 

aplicação prática da estrutura metodológica nos projetos incubados, de modo que seja 

possível avaliar o desempenho da incubadora e os impactos positivos e negativos 

provocados no EES alvos destas ações. Outro assunto também abordado neste estudo que  

pode ser mais amplamente pesquisado é a proposta de implantação da residência solidária 

no âmbito do ensino médio técnico profissionalizante. 

Diante destas considerações, espera-se que este estudo contribua para que mais 

iniciativas de apoios a EES sejam concretizadas em toda a região e que a metodologia 

proposta facilite a construção de um caminho que viabilize o sucesso e realização dos 

objetivos dos projetos trabalhados e que aumente as possibilidades e alternativas de 

geração de trabalho e renda para as pessoas que mais necessitam. 
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Para o IFMT o estudo possibilita a proposição uma estrutura metodológica capaz 

de dar suporte a projetos de extensão que envolvam empreendimentos de economia 

solidária e que demandem a capacitação de trabalhadores através de palestras, 

treinamentos e cursos de formação inicial e continuada. O Guia Metodológico para 

Incubação de Empreendimentos de Economia Solidária no IFMT irá auxiliar na 

constituição e desenvolvimentos de projetos com este fim e dará subsídios aos membros 

das incubadoras (docentes, técnicos e alunos) para construção de um roteiro metodológico 

a ser seguido. A disseminação de projetos desta natureza oportunizará o desenvolvimento 

regional com geração de trabalho e renda a pessoas em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e criará uma forma de aprimoramento do conhecimento dos alunos 

através de atividades práticas no apoio a incubadora e também por meio da residência 

solidária.  

 

5.1 PRODUTO TECNOLÓGICO 

 

O principal produto técnico/tecnológico derivado do presente estudo é um Guia 

Metodológico para Incubação de Empreendimentos de Economia Solidária no IFMT, 

idealizado a partir de pesquisa bibliográfica e da experiência prática da Associação dos 

Catadores de Materiais Recicláveis de Alta Floresta. Ele enquadra-se no eixo 4: serviços 

técnicos realizados junto à sociedade/instituições, vinculados à assistência, extensão, 

produção do conhecimento. Quanto a aplicabilidade, este produto será aplicado na prática 

através da associação dos catadores de Alta Floresta e poderá ser potencialmente aplicado 

por outras instituições. O produto possui um médio teor inovativo, pois é fruto da 

combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e trata-se de uma produção com média 

complexidade, já que se utiliza destes conhecimentos pré-existentes e estáveis nos 

diferentes cenários de aplicação vinculados também a uma prática de tecnologia social. 

O Guia Metodológico para Incubação de EES no IFMT é parte integrante deste 

estudo e encontra-se no apêndice do mesmo. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A instabilidade econômica mundial lança a todos um 

grande desafio: como gerar trabalho e renda para a 

população? 

 

O cenário de incertezas que se apresenta, agravado 

pela fragilidade das economias em desenvolvimento, acena 

à uma realidade bastante desfavorável aos trabalhadores em 

todo o Brasil: aumento do desemprego, precarização das 

condições de trabalho, perda de direitos trabalhistas e 

previdenciários, achatamento de salários, cortes de 

benefícios, elevação exponencial do trabalho informal, 
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aprofundamento da exclusão social e crise de valores como 

a solidariedade e a colaboração.  

Nesse contexto, a Economia Solidária se constituiu uma 

importante alternativa para amenizar o problema de geração 

de trabalho e renda, amparando as pessoas através de 

associações e cooperativas. Os associados ou cooperados 

abrem mão do modo tradicional de buscar salários e postos 

de trabalhos na economia formal e organizam-se em torno 

de uma concepção de colaboração mútua. Neste sistema, os 

trabalhadores tornam-se também os detentores dos meios 

de produção, participando ativamente dos processos de 

decisão e influenciando de forma significativa os rumos do 

grupos, sempre sob os princípios que regem o sistema de 

cooperativismo: a propriedade em comum dos meios de 

produção, a gestão democrática e a orientação da produção 

em função da satisfação das necessidades humanas dos 

envolvidos.  

 

Todavia, este tipo de organização, em função do novo 

caráter que representa, encontra inúmeras barreiras para a 

sua criação, formalização, legalização e principalmente para 

sua gestão de operações produtivas, comerciais e logísticas, 

muitas vezes inviabilizando sua constituição e atuação.  

 

Para fazer frente a essas dificuldades uma alternativa 

que se apresenta é o apoio técnico, administrativo e jurídico 

que estas organizações podem obter de entidades 
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universitárias através de programas de incubadoras de 

empreendimentos solidários. 

 

As incubadoras de empreendimentos econômicos 

solidários estão ligadas a entidades universitárias e buscam 

apoiar esses grupos de produção associada, oferecendo 

formação em cooperativismo e Economia Solidária, apoio 

técnico, logístico e jurídico, para que possam viabilizar seus 

empreendimentos. São multidisciplinares, pois integram 

professores, alunos de graduação e pós-graduação e 

funcionários pertencentes às mais diferentes áreas do saber.  

  

 Este Guia Metodológico para Incubação de EES no IFMT, 

tem o objetivo de, além de propor um caminho a percorrer, 

incentivar ações de acolhimento e orientação aos 

empreendedores solidários que vencem as dificuldades e 

constroem um novo futuro.  

 

 

O QUE É A ECONOMIA SOLIDÁRIA? 

 

 A Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, 

vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Sem 

explorar os outros, sem querer levar vantagem, sem destruir 

o ambiente. Cooperando, fortalecendo o grupo, cada um 

pensando no bem de todos e no próprio bem. A economia 

solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como 
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inovadora alternativa de geração de trabalho e renda e uma 

resposta a favor da inclusão social.  

 

 A Economia Solidária compreende uma diversidade de 

práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de 

cooperativas, associações, clubes de troca, empresas 

autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que 

realizam atividades de produção de bens, prestação de 

serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e 

consumo solidário. 

 

A economia solidária parte de valores distintos aos 

valores predominantes na economia capitalista, destacam-

se: autonomia, democracia, fraternidade, igualdade e 

solidariedade. Aqui, a racionalidade técnica deve estar a 

serviço da racionalidade social, fundamentada na 

cooperação. A acumulação deve estar subordinada ao 

atendimento das necessidades definidas pelo coletivo de 

trabalhadores. 

 

 

QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE A ECOSOL E A 

ECONOMIA DE MERCADO? 

 

Nas organizações regidas por conceitos econômicos 

solidários o foco não está no lucro em si, mas na 

possibilidade de geração de trabalho, razão pela qual as 
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relações sociais ganham destaque, uma vez que a sua forma 

de produção democrática busca privilegiar o ser humano 

como centro do processo de produção e não tem seus 

esforços dedicados exclusivamente à geração e acúmulo de 

capital. 

 

Levando em conta essa diferenciação entre a lógica 

capitalista e a lógica solidária, se faz importante destacar 

essa distinção uma vez que as sociedades cooperativas 

apresentam em sua constituição e propósitos, diferenças 

muito significativas quando comparadas as sociedades 

econômicas, conforme podemos observar no quadro a 

seguir: 

 

Sociedade cooperativa pura  Sociedade econômica 

O principal é o homem O principal é o capital 

O cooperado é sempre dono 

e usuário da sociedade 

Os sócios vendem seus 

produtos e serviços a uma 

massa de consumidores 

Cada pessoa conta um voto 

na assembleia 

Cada ação ou quota conta 

um voto na assembleia 

O controle é democrático O controle é financeiro 

É uma sociedade de pessoas 

que funciona 

democraticamente 

É uma sociedade de capital 

que funciona 

hierarquicamente 
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QUAIS OS DESAFIOS DA GESTÃO DE EES? 

 

 Em função dessas diferenças de concepção, é natural 

que a gestão desses empreendimentos não se desenvolva da 

mesma forma, sendo necessário às lideranças dos EES 

adaptarem ferramentas de gestão de modo que atendam as 

especificidades e finalidades que caracterizam os 

empreendimentos de natureza solidária, o que requer muita 

habilidade do gestor.  

 

 Quando se trata de buscar mais eficiência e 

aprimoramento na gestão, os empreendimentos solidários 

precisam trabalhar com dimensões além da econômica, 

incluindo assim aspectos sociais, políticos, técnicos e de 

produtividade.  

 

Assim, devem conciliar eficiência, resultados 

econômicos e viabilidade financeira com os princípios da 

gestão democrática e as práticas cooperativas, prezando 

pela autogestão com responsabilidade, atenção às questões 

educacionais, de qualificação profissional, e desenvolvimento 

sociocultural, buscando uma reprodução ampla da vida e não 

exclusivamente a acumulação de capital. 

 

O conceito de eficiência, do ponto de vista da economia 

solidária, se difere da lógica da economia capitalista, que visa 

elevar receitas e cortar custos, buscando maximizar o lucro, 
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tendendo a priorizar sempre os aspectos econômicos. Em 

contraposição a isso, a economia solidária entende a 

eficiência como um compromisso com as pessoas, a 

sociedade e as futuras gerações, com uma visão integrada e 

sistêmica junto a dimensões não econômicas, de modo a 

gerar qualidade de vida, segurança e bem-estar para as 

pessoas, sem deixar de preocupar-se com a preservação do 

meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. 

 

A dimensão empreendedora é indissociável da 

economia solidária, pois ela significa possuir condições de 

dirigir a organização, valorizando os fatores humanos, 

produtivos e materiais e conduzindo à realização dos 

objetivos propostos. Vive-se inserido em uma cultura 

capitalista, que estabelece a competição e privilegia o 

individualismo, onde estabelecer os conceitos da economia 

solidária ainda se faz algo muito desafiador, todavia a 

ausência da capacidade empreendedora, no longo prazo, 

pode tornar esses empreendimentos insustentáveis. 
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INCUBADORAS DE EES COMO PRÁTICA EXTENSIONISTA 
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QUAL O PAPEL DAS INCUBADORAS DE EES, 

ENQUANTO PRÁTICAS EXTENSIONISTAS? 

 

 A extensão é um Processo educativo, cultural e 

científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 

universidade e a sociedade. A extensão é uma via de mão 

dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica 

que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração 

da práxis de um conhecimento acadêmico. Este fluxo que 

estabelece a troca de saberes sistematizado, acadêmico e 

popular, terá como consequência: a produção de 

conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 

comunidade na atuação da universidade.  

A universidade tem o compromisso de dialogar com a 

sociedade, interagir com ela, apresentando soluções para 

suas demandas e expectativas, reconhecendo sua 

diversidade, seus saberes, valores e culturas que são tão 

relevantes quanto os que são originados no saber erudito.   

Assim, cabe a Extensão construir um arcabouço de 

conhecimento fruto do compartilhamento da produção 

científica e tecnológica da academia com os saberes 

constituídos pelas comunidades tradicionais, promovendo 

uma interação dialógica, abertura para alteridade, para 

diversidade como pressuposto à conquista da liberdade e 

emancipação da sociedade. 
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As universidades públicas brasileiras foram o berço das 

primeiras incubadoras voltadas a EES que surgiram como 

forma de socializar os conhecimentos desenvolvidos na 

academia com a sociedade, fortalecendo e articulando o tripé 

ensino-pesquisa-extensão. Embora estas incubadoras 

guardem alguma similaridade com as incubadoras de 

empresas, os projetos solidários incubados apresentam 

características próprias como a autogestão, forma de divisão 

do trabalho e renda, o que requer ações específicas para 

assessoramento técnico, produtivo, administrativo e 

organizacional. 

 

As incubadoras são muito importantes no 

desenvolvimento e acompanhamento destes projetos, 

impulsionando o processo de profissionalização e 

capacitação dos indivíduos de forma a potencializar os 

elementos essenciais da lógica da economia solidária e 

oferecendo ferramentas capazes de auxiliar no processo de 

gestão deste modelo de empreendimento. 

 

Em geral, as equipes que atuam junto as incubadoras 

são constituídas por técnicos de diversas áreas e por 

docentes e discentes que estudam nos variados cursos 

oferecidos pela instituição, sendo que em algumas situações 

essa interdisciplinaridade não é completa havendo, 

dependendo do caso, predominância de certas áreas. 
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QUAIS OS OBJETIVOS DE UMA INCUBADORA DE 

EES?  

Incentivar a formação de empreendimentos de 

economia solidária – associações e cooperativas populares 

urbanas e rurais, além de empresas autogestionárias - como 

alternativa para a geração de trabalho, renda e redução da 

exclusão social; 

Produzir, disseminar e transferir conhecimentos sobre 

Economia Solidária, de forma transdisciplinar, tornando-o 

acessível à Sociedade; 

Capacitar multiplicadores para a difusão e 

desenvolvimento de conhecimentos produzidos na 

universidade visando a criação de assessoria aos 

empreendimentos solidários; 

Introduzir nos programas institucionais da 

universidade, de forma indissociada, em nível de pesquisa, 

ensino e extensão, os princípios e objetivos da Economia 

Solidária; 

Assessorar técnica, administrativa e politicamente, de 

forma integrada e continuada, grupos sociais interessados 

na criação e fortalecimento de empreendimentos solidários 

visando sua autonomia; 

Incentivar a formação de Redes de Cooperação voltadas 

para o fortalecimento da Economia Solidária; 

Contribuir para a formação de incubadoras 

universitárias com a difusão dos princípios da Economia 

Solidária; 
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QUAIS OS TIPOS DE EES MAIS COMUNS? 

 

Os EES se organizam na forma de Associações, 

Cooperativas Populares, grupos e redes autogestionários e 

em geral são formados por agricultores familiares, catadores 

de recicláveis entre outros. 

Pode-se identificar três eixos de acordo com a 

finalidade: 

a) Produção, comercialização e consumo: As diversas 

experiências de produção, comercialização e 

consumo são baseadas na preservação da vida, na 

valorização da saúde, das tradições e da identidade 

de povos, sendo o mercado o espaço da troca, do 

encontro de saberes, da partilha e da construção de 

laços sociais voltados para a solidariedade e a paz. 

 

Exemplos: 

 

• alimentos agroecológicos e/ou orgânicos; 

• artesanato, artes plásticas e biojoias; 

• confecção de roupas e sapatos; 

• construção civil; 

• empresas recuperadas; 

• extrativismo; 

• hortas urbanas e periurbanas com produção 

agroecológica e/ou orgânica; 

• materiais recicláveis; 

• produtos de higiene e limpeza; 

• produtos de comunidades indígenas e quilombolas; 
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b) Financiamento, crédito e finanças solidárias: São 

experiências coletivas que estabelecem outro 

sistema financeiro que resgata antigas práticas de 

solidariedade, como as trocas solidárias entre as 

comunidades. O cooperativismo de crédito tem como 

princípio a autogestão de sua poupança. Nele, os 

fundos rotativos promovem a solidariedade e a 

emancipação; os bancos comunitários utilizam 

moedas circulantes locais; são criadas entidades de 

microcrédito solidário; são incentivadas as trocas 

solidárias, das quais participam grupos que se 

encontram periodicamente para oferecer seus 

produtos e serviços em troca de outros produtos e 

serviços. No cooperativismo em questão pode haver 

uma moeda própria decidida pelo grupo que circula 

apenas entre seus membros. Tais práticas vão 

constituindo redes de clubes de troca, e isso fortalece 

as relações entre as pessoas e os grupos. 

 

Exemplos: 

 

• bancos comunitários; 

• cooperativas de crédito solidário; 

• entidades de microcrédito solidário; 

• fundos rotativos solidários; 

• clube de trocas solidárias. 

 

 

c) Educação e Autogestão: São experiências coletivas 

em economia solidária dotadas de estrutura e 

instrumentos que viabilizam processos educativos 

que contemplem as necessidades dos diferentes 

segmentos (gestores públicos, empreendimentos 

econômicos solidários e entidades de apoio e 

fomento) bem como o desenvolvimento e a 
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disseminação de tecnologias sociais e de estratégias 

de comunicação visando fortalecer as práticas da 

autogestão. São experiências coletivas. 

 

Exemplos: 

 

• de assessoramento técnico; 

• educacionais (creches, escolas, entre outros espaços); 

• de tecnologia social; 

• de rede de incubadoras universitárias para EES. 
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ESTRUTURA METODOLÓGICA DE INCUBAÇÃO DE EES 
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QUAIS OS PRIMEIROS PASSOS NA CONCEPÇÃO DE 

UMA INCUBADORA DE EES NO CAMPUS? 

 

 A Incubadora de EES deverá funcionar em parceria com 

a Incubadora que já exista no campus, podendo ou não 

haver uma pessoa responsável exclusivamente por EES, 

conforme o caso de cada unidade. 

 

 O campo da Economia Solidária é muito vasto e as 

Incubadoras de EES podem ser um importante elemento de 

integração entre ensino-pesquisa-extensão, constituindo-se 

um interessantíssimo espaço de estudo, onde desenvolvam-

se pesquisas teóricas e empíricas sobre o tema, realização 

de cursos de formação inicial e continuada (FIC), 

capacitações, palestras, oficinas, além de ser uma excelente 

oportunidade de aprendizado prático dos alunos. 

 

 Para começar o processo é recomendável a realização 

de palestras de sensibilização ou seminários com docentes e 

demais servidores interessados na temática: transformações 

no mundo do trabalho e alternativas para geração de 

trabalho e renda. Identificar docentes e pesquisadores 

interessados em continuar aprofundando o debate.  

 

 Os processos da incubadora demandam a participação 

de servidores e docentes das várias áreas de conhecimento, 

que trabalhem com a interdisciplinaridade e a 
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transdisciplinaridade, articulada com a extensão 

universitária, com a pesquisa e com o ensino em todos os 

níveis, sendo fundamental a participação de estudantes do 

ensino médio, graduação e da pós-graduação, 

preferencialmente com bolsas de pesquisa ou extensão, 

quando possível.  

  

 A Incubadora de EES, inicialmente, pode funcionar com 

a mesma estrutura da Incubadora normal do campus, mas 

conforme a demanda, seria importante a contratação de um 

técnico, de preferência com vivência em ambientes de 

movimentos sociais e que possa dedicar-se às atividades 

cotidianas da Incubadora. 

 

 

QUAIS OS CRITÉRIOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA O 

INÍCIO DA INCUBAÇÃO DE EES? 

 

Alguns critérios iniciais são fundamentais para seleção de 

demandas e definição de procedimentos de trabalho: 

 

a) A iniciativa de buscar a incubação ser do próprio grupo 

social beneficiário. A adesão é entendida como livre e 

voluntária e não induzida por atores sociais externos ao 

grupo. Esse princípio não implica na inexistência de apoios, 

intercâmbios, parcerias e convênios com outros movimentos 

sociais, instituições públicas, eclesiásticas e privadas 
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interessados na proposta de formação e desenvolvimento de 

Redes de Cooperação; 

 

b) Atender uma demanda de um grupo social, com a 

intermediação de uma ou mais instituições de apoio, 

sindicatos de trabalhadores, prefeituras e outras, através de 

convênio com a incubadora. Observar se a proposta 

apresentada preocupa-se com a construção da autonomia do 

grupo beneficiário;  

 

c) O grupo social beneficiário ser constituído, 

prioritariamente por pessoas pobres, desempregados (as) a 

vários meses, trabalho precário, intermitente, itinerante e 

com dificuldades de inserção no mercado formal de trabalho 

e quando evidencia potencial para o desenvolvimento de 

empreendimentos de economia solidária, na perspectiva da 

autogestão;  

 

d) Procedimentos iniciais que não podem ser demorados e 

nem burocratizados:  

• sempre que possível, receber por escrito a proposta de 

assessoria ou de incubação;  

• a demanda deve ser discutida no coletivo da 

incubadora;  

• em seguida, a demanda deve ser discutida com 

representante (s) do grupo social interessado;  
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• uma visita do coletivo da incubadora no local de 

trabalho ou de moradia para primeiro contato com o 

grupo e aplicação de um questionário;  

• avaliação se será aceita a demanda, em reunião e pelo 

coletivo da incubadora;  

 

e) A incubadora estabelece um processo de construção 

dialógica com os trabalhadores diretamente envolvidos no 

processo de criação e desenvolvimento de cada 

empreendimento solidário. Esse procedimento significa que 

a incubadora tem que se colocar no lugar do grupo ao mesmo 

tempo em que se tornam compreensíveis para os 

trabalhadores os princípios da economia solidária. 

 

COMO FAZER OS PRIMEIROS CONTATOS COM O 

GRUPO BENEFICIÁRIO DA INCUBADORA DE EES? 

 

 Na fase de pré-incubação são usados métodos como 

entrevista dos participantes e dinâmicas em grupo, onde são 

levantados dados importantes como a situação social, 

cultura e econômica dos indivíduos e grupos participantes, 

os fatores motivadores para que fosse buscado o apoio 

externo por meio de uma incubadora. Além disso, são 

promovidos debates sobre temas relevantes como inclusão 

social, empreendedorismo solidário, cooperação, 

associações, cidadania. Nesta etapa é construído um mapa 

com potencialidades a explorar e possíveis dificuldades que 
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precisarão ser superadas no processo de conquista de 

autonomia do grupo. 

 

 Para direcionamento das ações junto ao grupo é 

importante a formação de um histórico ocupacional e pessoal 

dos interessados, bem como os objetivos e motivos que 

levaram os mesmos a empreender de modo que se possa 

estabelecer um diagnóstico da cultura de relações humanas, 

sociais, produtivas e comerciais da localidade onde estão 

inseridos os EES. 

 

 Cerca de três a cinco visitas de duas horas cada, com 

reuniões em círculos com dinâmica de grupo e palestras, 

interações para apresentação do grupo, multiplicadores e do 

trabalho da Incubadora e as razões que levam ao encontro 

das pessoas em torno de um projeto. Essas reuniões de 

trabalho ocorrem após a aprovação da proposta pelo coletivo 

da incubadora e da formação da equipe de trabalho 

responsável em acompanhar esse grupo social beneficiário. 

Observa-se ser natural, nessas primeiras reuniões, uma forte 

rotatividade de pessoas. Algumas pessoas imaginam que 

logo nas primeiras reuniões serão solucionados os problemas 

de desemprego e geração de trabalho e renda.  

 

 Cabe à equipe deixar claro desde a primeira reunião que 

se trata de um processo longo e complexo. A incubadora não 

pode ser entendida como o equivalente a um “Balcão de 



 

24 Guia de Incubação de Empreendimentos de Economia Solidária 

Empregos”. Em diversas reuniões em círculos e palestras a 

estratégia é buscar a conscientização do grupo e dos 

multiplicadores a respeito de temas atuais, tais como, causas 

do desemprego, da exclusão e da falta de cidadania. Podem 

ser utilizados fatos da vida real, principalmente os noticiados 

pela mídia. Fundamental é que cada pessoa compreenda que 

ela não é a culpada por seu desemprego ou de outras 

pessoas desempregadas. Explicar muito bem quais são as 

diversas causas do desemprego: decisões empresariais e 

governamentais, falta de políticas públicas.  

 

 Nas reuniões seguintes, deve-se apresentar exemplos 

de alternativas para a geração de trabalho e renda. Mostrar 

com exemplos que, em muitas regiões do país, no campo e 

na cidade, pessoas estão agindo, organizando associações, 

cooperativas e empresas autogestionárias.  

 

  

COMO CONSCIENTIZAR SOBRE AS DIFERENÇAS DO 

TRABALHO ASSOCIATIVISTA? 

 

 Salvo raras exceções, a maioria das pessoas do grupo 

beneficiário será composta por trabalhadores que nunca 

participaram de EES, vindo geralmente de organizações 

tradicionais da indústria, comércio ou prestação de serviços, 

sendo necessário enfatizar as diferenças de concepções do 

trabalho associativista e cooperativista. 
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 Assim, será indispensável esclarecer temas como: O 

que é trabalho. O que é processo de trabalho e organização 

do trabalho: mudanças históricas e impactos no mundo do 

trabalho. Especificidades e diferenças sobre a cooperação em 

uma empresa capitalista e em um empreendimento de 

economia solidária. 

Debater a cultura da subalternidade e do individualismo. 

Debater como deveria ser a organização do trabalho. 

Debater como deveria ser a saúde do trabalhador. 

Debater como, para quê e por quê cada sócio-trabalhador e 

o grupo deve cooperar.  

Debater como o empreendimento de economia solidária deve 

atuar no mercado. 

Debater sobre como será a atuação de cada sócio-

trabalhador.  

Discussão sobre as funções específicas de cada trabalhador 

(a) e as funções da administração.  

A importância da democracia interna.  

Enfatizar a importância da politecnia sinalizando para a 

formação ao nível de funções e não de postos de trabalho. 

Debater a importância do rodízio nos cargos na produção, 

administração financeira-comercial e na direção. Debater se 

a politecnia interessa ao coletivo, se sim, debater quais as 

dificuldades, os critérios e os procedimentos para trabalhar 

com essa perspectiva. Quais seriam os principais ganhos 

com a introdução da politecnia. 
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COMO FAZER A ANÁLISE DE VIABILIDADE DE UM 

EES? 

 

A análise de viabilidade de um EES não se encerra 

apenas nas questões de ordem financeira. Além de ter a 

necessidade de viabilidade econômica, há também a 

obrigatoriedade que seja viável do ponto de vista social e 

cooperativo. Caso a proposta não atenda os requisitos de 

viabilidade cooperativa, as dificuldades no processo de 

incubação serão enormes, o que irá impactar no alcance dos 

resultados esperados. 

Assim, a tecnologia desenvolvida pela ITCP/UFRJ, 

divide as questões de viabilidade em duas vertentes no 

processo de incubação: a viabilidade como cooperativa e a 

viabilidade econômica: 

 

Vertente 1: Viabilidade Cooperativa 

ÁREA DE ATUAÇÃO OBJETIVOS 

Princípios de adesão livre e voluntária 

Os princípios devem 

nortear o diagnóstico e 

levantamento de 

necessidades 

socioeconômicas, além de 

mobilizar os grupos 

Princípios de controle democrático e 

participação econômica dos sócios 

Princípio da autonomia e independência 

Princípio do estímulo a educação, 

treinamento e difusão da informação 

Princípios de cooperação entre 

cooperativas, difusão do cooperativismo e 

de preocupação com a comunidade 

Fonte: Adaptado de Ghibaudi e Ramos (2006). 
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 Para a realização da análise de viabilidade financeira, as 

ferramentas a serem utilizadas são as semelhantes as de um 

projeto comum, como pesquisa de mercado, projeção de 

receitas e despesas, levantamento de recursos necessários, 

fontes de disponibilização de capital inicial, parcerias e 

outras questões relacionadas ao funcionamento do EES. 

Todavia, é importante ressaltar que o lucro financeiro não é 

o único objetivo de um EES, sendo a possibilidade de geração 

de trabalho e renda aos associados o elemento mais 

importante. Para isso, são considerados os elementos a 

seguir: 

 

Vertente 2: Viabilidade Econômica 

Administração  

(aspectos jurídicos e 

contábeis) 

Formalização e legalização do 

empreendimento e obtenção da 

documentação necessária 

Garantia de direito à renda e proteção 

social 

Uso da Tecnologia da Informação e 

Comunicação na gestão 

Produção e Comercialização 

Comprometimento dos sócios no 

trabalho 

Melhorias Tecnológicas 

Comercialização 

Planos de negócios 

Forma de inserção econômica e gestão 

dos resultados 

Inserção Produtiva Aumento da capacidade de 

estabelecimento de parcerias e acesso 

a recursos 

Educação e Qualificação 

Profissional 

Capacitação em TI e Comunicação 

Capacitação Profissional 

Fonte: Adaptado de Ghibaudi e Ramos (2006). 
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COMO FAZER A ANÁLISE DIAGNÓSTICA E O 

PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE UM EES? 

 

A análise diagnóstica é muito importante para indicar 

os objetivos que irão compor o planejamento estratégico do 

EES. Esse processo começa na fase inicial da incubação, com 

o levantamento das potencialidades e fragilidades do grupo 

incubado, assim como a identificação das oportunidades e 

ameaças que as conjunturas externas possam oferecer em 

cenários presentes e futuros.  

Todavia, para a construção de um diagnóstico que seja 

fiel a realidade do EES é necessária a participação de todos 

os envolvidos no processo sob a coordenação da equipe da 

incubadora. Assim propõe-se um Diagnóstico participativo 

que poderá ser desenvolvido seguindo os passos a seguir: 

• Analisar a realidade econômica, social e cultural do 

grupo, principais carências e os problemas existentes 

relacionados com as condições de vida, tentando identificar 

as causas e os efeitos; 

• Identificar as potencialidades do grupo, experiências, 

habilidades, conhecimentos e demais forças dos atores 

sociais; 

• Analisar a relação de forças entre o grupo e o poder 

local, identificando os aliados e parceiros; 
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• Resumir e chegar a um acordo sobre os resultados do 

diagnóstico, separando pontos positivos e negativos das 

variáveis que foram levantadas; 

• Elaboração de proposições ou um plano de ação para 

enfrentamento dos problemas. 

O plano de ação da incubadora é concebido levando em 

consideração quatro perguntas elementares: onde estamos? 

aonde queremos chegar? Quando? e quais ações e recursos 

necessários?  

Com isso, os autores destacam os seguintes passos:  

 

a) Estabelecimento de metas e ações para execução do 

projeto;  

b) Monitoramento e controle constante do andamento do 

projeto, através de objetivos claros e mensuráveis;  

c) Capacitação para compreensão e utilização consciente das 

ferramentas de planejamento e controle;  

d) Aproximação entre a assessoria do projeto e o 

empreendimento incubado para análise dos resultados, 

ajustes no planejamento e eventuais revisões das ações 

propostas. 

 

A incubadora tem como foco analisar e monitorar 

permanentemente os avanços conquistados de modo a dar 
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incentivo e motivação aos envolvidos para continuar firmes 

na busca de resultados cada vez mais significativos ao grupo. 

 

COMO IDENTIFICAR AS NECESSIDADES DE 

CAPACITAÇÃO DE UM EES? 

 

 A capacitação das pessoas para o trabalho é uma etapa 

muito importante do processo e identificar as necessidades 

do grupo e de cada indivíduo é um desafio para a equipe da 

incubadora, uma vez que dependendo da área de atuação do 

EES, não se tem bem claras quais são as reais necessidades 

de capacitação que o empreendimento exige. 

 

 Para isso é necessário recorrer à experiência de outros 

EES similares e, quando possível, à vivência de algum 

membro do projeto que já tenha atuado na área.  

 

 Independente do tipo de EES, haverão necessidades 

distintas a serem supridas, ou seja, àquelas de ordem 

administrativas e as de natureza operacional. Cabe ao grupo, 

em consenso, atribuir os responsáveis por cada tarefa na 

organização, lembrando que é importante que dentro do 

princípio da politecnia, haja um rodízio constantes nas 

funções de modo a capacitar igualmente a todos e para que 

cada um sinta-se valorizado enquanto profissional. 
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 As capacitações poderão ocorrer de várias formas e 

sempre que possível tenham dois instantes sucessivos ou 

concomitantes: o aprendizado teórico e as vivências 

práticas. Para a capacitação teórica, poderão ser 

desenvolvidos: treinamentos específicos por atividade, 

cursos de formação inicial e continuada (FIC), palestras, 

oficinas, de preferência no próprio local de trabalho do EES, 

para que não haja necessidade de locomoção em horário 

distinto do trabalho para capacitação, o que às vezes é muito 

difícil para o trabalhador e acarreta em evasão. 

 

 Quanto a capacitação prática, é importante que os 

trabalhadores possam conhecer como aquelas atividades são 

desenvolvidas em outros EES já maduros, sendo 

recomendável as visitas técnicas, estágios de curta duração, 

práticas simuladas e assistidas por profissional capacitado no 

próprio local de trabalho e sempre que possível buscar o 

apoio de outros EES, que servirão de referência neste 

momento. 

 O processo de capacitação inicial é decisivo para o 

sucesso do processo de incubação, mas o aprimoramento 

das habilidades e capacidades dos trabalhadores é algo que 

deve ter caráter constante, portanto, é vital a interação com 

outros EES, a participação em congressos, encontros, 

seminários e quaisquer outros eventos que reúnam 

trabalhadores da área. 
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 Além das questões técnicas e administrativas, é 

recomendável que a incubadora, na medida do possível, 

trabalhe outras questões que visem o desenvolvimento pleno 

das pessoas. Assim são sugeridos alguns temas relevantes 

para a formação integral dos indivíduos:   

 

• Educação, Saúde e Cidadania;  

• Movimento de Economia Solidária;  

• Relações de Comercialização e Consumo;       

• Ecosol e Desenvolvimento Territorial;  

• Ensino, Pesquisa e Extensão em Finanças Solidárias;  

• Fomento à Constituição de Novos Empreendimentos;  

• Formação em Ecosol;  

• Inserção laboral de pessoas em desvantagem social;  

• Redes de Cooperação;  

• Consultoria;  

• Relações e Articulação de Parcerias; 

• Produção e Tecnologia;  

• Relações de Gênero;  

• Dinâmica das Relações Humanas;  

• Comunicação e Artes;  

• Planejamento Econômico. 

• Diagnóstico, Planejamento e Avaliação;  

• Autogestão;  

• Coesão e Conflito;  

• Organização Política 
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COMO IDENTIFICAR AS NECESSIDADES DE 

FORMALIZAÇÃO DE UM EES? 

 

 O momento de formalização do EES é um passo 

importante para o processo de incubação, uma vez que ele 

estabelece o compromisso do grupo com a concretização do 

projeto, que foi amplamente debatido e elaborado com a 

participação e anuência de todos os participantes. 

 

 Existem basicamente duas formas de organização de 

um EES, que é através de Cooperativa ou Associação. 

Embora hajam muitas semelhanças na constituição, também 

apresentam algumas diferenças que apontamos no 

comparativo a seguir: 

 

Associação: Constituição – art. 5º, de XVII a XXI, e art. 174, 

§2º e Código Civil (Lei nº 10.406/2002). 

Cooperativa: Lei nº 5.764/1971; Constituição – art.5º, de XVII a 

XXI, e art. 174, §2º e Código civil (Lei nº 10.406/2002). 

 

 

Associação: mínimo de duas pessoas. 

Cooperativa: mínimo de 20 pessoas. 
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 Associação: patrimônio formado por taxas pagas pelos 

associados, doações, fundos e reservas. Não possui capital 

social, o que dificulta a obtenção de financiamentos em 

instituições financeiras. 

Cooperativa: tem capital social, facilitando, portanto, 

financiamentos em instituições financeiras. O capital social é 

formado por quotas, podendo receber doações, empréstimos e 

processos de capitalização. 

Fonte: Portal SEBRAE 

 

 

 

COMO MONITORAR E AVALIAR AVANÇOS E 

NECESSIDADES DE INTERVENÇÃO EM UM EES? 

 

A utilização de uma metodologia de incubação ajuda 

muito no atingimento dos objetivos propostos, apresentando 

de forma ainda que bastante flexível, um roteiro de atuação, 

o que possibilita o monitoramento dos resultados diante das 

ações planejadas. A metodologia, com a introdução das 

adaptações necessárias, pode trazer bons resultados não 

somente em cooperativas populares, mas também a 

qualquer forma de empreendimento coletivo que tenha como 

foco a autogestão como meio de organização.  
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Essa metodologia, deve ser baseada em quatro 

premissas: 

a) Não diminuir a autonomia do grupo, lembrando que as 

ações serão implementadas com os cooperados e não para 

eles;  

b) Cada grupo tem uma velocidade peculiar no processo de 

incubação, sendo importante que as prioridades sejam 

estabelecidas em conjunto entre o técnico e os cooperados;  

c) Os diagnósticos realizados precisam apresentar 

veracidade, não sendo admitidos quaisquer tipos de 

manipulação dos indicadores, sob pena de comprometer 

todo o processo de avaliação e; 

d)  Gerar feedback ao grupo sobre os resultados obtidos, 

para que os mesmos possam ter condições de ver e sentir 

como estão se saindo. 

 

No sentido de monitorar as ações e avanços no processo 

de incubação, foi criada uma metodologia que se baseia em 

três eixos: Legalização, Viabilidade Econômico-Financeira e 

Capacitação e Desenvolvimento Humano. Os eixos estão 

divididos em indicadores e estes em variáveis, permitindo o 

acompanhamento com base em metas específicas e 

planejamento de ações: 
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 Eixo 1: Legalização 

INDICADORES VARIÁVEIS 

 

 

Livros 

obrigatórios 

Livro de Matrícula 

Livro de Atas de Assembleia Geral 

Livro de Atas do Conselho de Administração 

Livro de Atas do Conselho Fiscal 

Livro de Presença dos Associados em AG 

Estatuto e 

Regimento 

Interno 

Estatuto 

        Regimento Interno 

CNPJ, Inscrições 

estadual e 

municipal/alvará 

e licenciamentos 

        CNPJ 

        Inscrição Estadual 

        Inscrição Municipal / Alvará 

Adaptado de Cançado e Cançado (2007) 

 

No que refere-se a legalização de um EES, a exigência 

de documentos pode variar muito de acordo com o ramo de 

atividade e a localidade onde está instalado o 

empreendimento, além de outros fatores como segurança do 

trabalho, meio ambiente, programas de saúde do 

trabalhador e outros licenciamentos e autorizações 

específicas estabelecidas legalmente para cada caso. 

Deve-se realizar um levantamento de todos os 

documentos necessários e adicioná-los no quadro de 

controle, usando-o como um check-list. 
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Eixo 2: Viabilidade Econômico-financeira 

INDICADORES  

 

Custos 

Custos Fixos 

Custos Variáveis 

 

Preço de Custo e Preço de Venda 

Preço de Custo 

Preço de Venda 

Taxa de administração Taxa de administração 

Ponto de Equilíbrio Ponto de Equilíbrio 

Relatório de Gestão Relatório de Gestão 

Adaptado de Cançado e Cançado (2007) 

 

 

Eixo 3: Capacitação e Desenvolvimento Humano 

INDICADORES  

 

Capacitação 

Educação Formal 

Preparação Técnica 

Demandas de Capacitação 

 

 

Desenvolvimento Humano 

Curso/oficina Coop. Ecosol 

Palestra sobre nível de Consciência 

Conhecimento Estatuto/Reg. Interno 

Participação em Assembleia 

Desempenho Contextualizado 

Adaptado de Cançado e Cançado (2007) 
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Os autores que trabalham o tema consideram que a 

utilização de metodologias apresenta uma série de 

vantagens, como: obtenção de resultados de forma mais 

objetiva, simplificação do processo de planejamento e 

acompanhamento dos resultados das ações propostas e 

maior flexibilidade na condução das atividades. Além disso 

as metodologias oferecem mais padronização e 

previsibilidade dos resultados obtidos pelo projeto.  

Apesar disso, a metodologia em si não é a solução 

definitiva para resolver os problemas, mas pode e deve ser 

utilizada como um trilho por onde se faz mais seguro 

prosseguir, uma vez que no caminho poderão surgir atalhos 

que abreviarão o processo ou mesmo obstáculos que 

precisarão ser avaliados e enfrentados. 

 

COMO FAZER A DESINCUBAÇÃO DE UM EES? 

 

 O processo de desincubação de um EES ocorre quando 

não há mais a necessidade de acompanhamento constante 

das atividades por parte da incubadora. Esse momento deve 

ser definido em conjunto, entre os membros da incubadora 

e o grupo incubado, levando em consideração alguns 

aspectos como: 

• Fluência dos processos administrativos e operacionais 

do EES; 
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• Estabelecimento de um modelo de gestão adequado às 

necessidades do EES; 

• Equilíbrio financeiro e desempenho operacional dentro 

das perspectivas do planejamento do EES; 

• Nível de solidariedade desenvolvido entre o grupo e 

avaliação das conquistas sociais do EES. 

 

 A desincubação não significa o corte de vínculos entre a 

incubadora e o EES, uma vez que outras demandas poderão 

surgir de ambas as partes, necessitando assessoria da 

incubadora em situações específicas como projetos de 

expansão e implementação de novos processos pela gestão 

do EES ou de outro lado, a incubadora necessite do apoio do 

grupo para a formação ou capacitação de outros EES.   
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