
INCUBADORA DE 
EMPREENDIMENTOS 
SOLIDÁRIOS 
 
VOCÊ SABE O QUE É? 
 
É um grupo de pessoas que busca 
ajuda (de universidade) para 
desenvolver um novo 
empreendimento seguindo os 
princípios da Economia Solidária. 
 
COMO? 
Por meio do processo de Incubação. 
 
Tipos de Empreendimentos: Associações de 
Catadores, Cooperativas de Reciclagem, 
Cooperativas de Prestação de Serviços 
entre outras 
 
AFINAL, O QUE É O 
PROCESSO DE INCUBAÇÃO? 
 
É um acompanhamento da equipe da 
incubadora ao grupo feito em vários 
encontros e visitas. A equipe da Incubadora 
busca auxiliar o grupo na sua organização, 
estruturação e futura independência por 
meio da autogestão.  
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FASE INICIAL DE ORGANIZAÇÃO DO 
GRUPO: 

• Entendimento comum sobre 
economia solidária, tipos de 
empreendimento e decisão sobre 
qual caminho seguir; 

• Plano de negócio 
• Negociação com parcerias 

 

FASE INTERMEDIÁRIA DE 
ESTRUTURAÇÃO  DO GRUPO: 

• É a fase de colocar em prática tudo 
o que foi organizado;  

• É a fase em que todos os 
integrantes “fazem acontecer” o 
empreendimento; 

• Solidificação do grupo 
 

FASE FINAL DE INDEPENDÊNCIA   DO 
GRUPO: 

• É a fase de consolidação do 
empreendimento; 

• Busca-se para esta fase que todos 
participem no modelo da 
autogestão do empreendimento. 

 
 



 
 
 
Para que o processo de 
incubação tenha sucesso é 
preciso entender e procurar 
praticar os princípios da 
economia solidária, sempre 
visando a cooperação entre os 
envolvidos. 
 
 
VOCÊ JÁ OUVIU FALAR 
SOBRE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA? 
 
Economia solidária é uma 
maneira com que grupos de 
trabalhadores podem realizar 
atividades econômicas de 
produção e geração de renda por 
meio da solidariedade e de 
decisões conjuntas entre os 
participantes. 
 
 
 
 
 

 
Organização 

 
Alana da Fonseca Jorge 

alanadafonseca@gmail.com 
  

Mestrado Profissional em Memória 
Social e Bens Culturais 

Unilasalle 
  

Produto Final da dissertação de 
Mestrado, apresentado como pré-
requisito para obtenção do título. 
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