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Resumo  

Tendo em vista a necessidade de geração de trabalho e de um novo modelo de 
trabalhador, principalmente para os jovens de 18 a 25 anos, maiores prejudicados 
pelos altos índices de desemprego, o Instituto Gênesis da PUC-Rio, através de 
sua Incubadora Social de Comunidades, desenvolveu uma prática inovadora de 
geração de trabalho e renda para comunidades de baixo desenvolvimento sócio-
econômico  as Oficinas de Trabalho.   

Abstract  

Considering the need for new job opportunities and a new model of worker, 
specially for young people between 18 and 25 years old, the ones most affected 
by the high rates of unemployment, Genesis Institute of PUC-Rio, through its 
Community Social Incubator, has developed an innovative practice that generates 
jobs and income to communities that present low socio-economic development 

 

the so-called Oficinas de Trabalho .   
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Introdução  

O Brasil apresenta problemas sociais complexos que exigem soluções que 
tenham múltiplos impactos; acentuada desigualdade social, grande desemprego 
de jovens (18 a 25 anos) e falta de modelos e alternativas para os jovens 
empreendedores de baixo poder aquisitivo. Segundo estudo realizado pela FGV 
no ano de 2004, a diferença de renda entre o topo e o chão da pirâmide social é 
de 133 vezes. Enquanto no topo, a renda per capita é de R$ 9.048,00 por mês, 
na classe E ela diminui para R$ 68,00 por pessoa.   

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o desemprego 
dos jovens, em âmbito mundial, é 3,5 vezes maior que o das outras faixas de 
idade. O Radar Social, estudo realizado pelo Ipea (2005), afirma que a taxa de 
desemprego dos jovens no Brasil, entre 1993 e 2003, situou-se acima do dobro 
da média nacional (10%).   

Há diversas áreas de baixo desenvolvimento econômico nas quais residem 
pessoas excluídas do universo de trabalho e com poucas chances de agregar 
valor ao seu trabalho e de conseguir progresso e qualidade de vida. Para muitos 
jovens os modelos existentes são os dos subservientes e o dos contraventores.  

São poucas as iniciativas (Governo, Universidades e Empresas) que usam a 
inovação em prol do desenvolvimento dessas áreas e pessoas. A ação da 
maioria das ONGs em comunidades de baixo desenvolvimento econômico se 
limita à capacitação de pessoas em áreas diversas. Porém, é necessária uma 
complementação a esse trabalho de forma a despertar e estimular a utilização do 
interesse prático dos conhecimentos adquiridos, incentivar atitudes pró-ativas e 
acelerar a inserção profissional dessas pessoas.   

Com a experiência obtida com a Incubadora Tecnológica do Instituto Gênesis da 
PUC- Rio, onde procura-se nichos de negócios através da inovação e as 
necessidades e demandas sociais, baseadas nas raízes culturais, detectadas 
pela Incubadora Cultural Gênesis, foi criada, em 2004, a Incubadora Social de 
Comunidades, que atende à missão do Instituto Gênesis de transferir o 
conhecimento da Universidade para a sociedade, gerando desenvolvimento 
social, econômico e humano.  

A Incubadora Social de Comunidades tem como objetivo o fortalecimento local de 
comunidades de baixo desenvolvimento sócio-econômico através da formação de 
empreendedores e da geração de empreendimentos com uso de tecnologia 
social.   

A própria comunidade é incubada através de empreendimentos baseados na sua 
identidade local. A graduação da comunidade (emancipação) ocorre quando a 
mesma consegue produzir sozinha seus empreendimentos, tornando-se auto-
suficiente. O processo, portanto, consiste em uma dupla incubação 

 

dos 
empreendimentos e da comunidade.   

Os empreendimentos gerados pela comunidade devem integrar uma determinada 
cadeia produtiva, que dará origem a uma marca de excelência da região. Desta 



forma, cria-se um ambiente empreendedor que beneficiará a comunidade em 
diversos aspectos, principalmente qualidade de vida, cidadania e visão de 
mundo.  

Oficinas de Trabalho Gênesis  

O Instituto Gênesis, através de sua Incubadora Social de Comunidades, 
desenvolveu uma prática empreendedora para geração de trabalho e renda: as 
oficinas de trabalho (empreendimentos que serão incubados numa incubadora 
local pertencente à comunidade). Estas visam à sistematização de processos 
produtivos de conhecimentos prévios ou recentemente adquiridos de uma ou 
mais pessoas pré-qualificadas.  

As oficinas de trabalho foram desenvolvidas com base no conceito das mini-
fábricas em containeres móveis criado pela SciNet Corporation, baseada na 
Espanha. Uma mini-fábrica consiste em uma plataforma de container em que são 
fixadas todas as máquinas necessárias para a produção de um determinado 
produto.   

Em parceria com o Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio, o 
Instituto Gênesis criou uma forma de sistematizar os processos produtivos com 
tecnologia social, aplicados às realidades locais onde serão implantadas as 
oficinas.   

Foi, então, desenvolvida uma metodologia de incubação de empreendimentos 
sociais dentro de uma incubadora local, que começa com a identificação do 
negócio a ser desenvolvido e termina na graduação do empreendimento, 
momento em que se encontra pronto para ser implantado na própria comunidade 
de forma auto-sustentável.  

Uma organização mãe (de preferência com gestão solidária) local irá acompanhar 
todos os passos da implantação das oficinas de trabalho recebendo apoio da 
incubadora social de comunidades para aprender a metodologia de gestão de 
uma incubadora de oficinas de trabalho podendo se emancipar após um período 
de dois a três anos, iniciando sozinha o processo de incubar oficinas de trabalho 
localmente.  

A implantação de uma oficina acontece em 8 etapas:  

Etapa 1

 

 Identificação do negócio a ser desenvolvido   

Através de informações primárias e secundárias, será identificada a vocação ou a 
potencialidade da localidade. A partir das características locais, será selecionado 
o negócio a ser desenvolvido.   

Etapa 2

  

Identificação de empreendedores  

A escolha dos empreendedores poderá ser feita de duas formas distintas: 1) por 
indicação de alguma instituição ou organização da localidade ou 2) por 
levantamento feito pelo Instituto Gênesis.  



 
Etapa 3

 
- Identificação do mentor de acordo com a atividade a ser desenvolvida   

Um profissional especialista na área identificada será selecionado para orientar o 
empreendedor a montar a oficina e a desenvolver os trabalhos esperados. O 
mentor será responsável por: fazer uma lista de ferramentas, equipamentos e 
materiais necessários; organizar o espaço que será utilizado; orientar o 
empreendedor.  

Etapa 4

 

 Desenho do processo produtivo a ser realizado   

Pessoal especializado do Departamento de Engenharia Industrial mapeará o 
processo produtivo envolvido na montagem e no desenvolvimento da oficina. 
Entre os itens a serem observados estão: lay-out do processo produtivo, estudo 
de matérias-primas, fornecedores, máquinas e equipamentos necessários, 
recursos humanos, custos, prazos, etc.    

Etapa 5

 

 Estudo de viabilidade: técnico, mercadológico, econômico-financeiro   

O Instituto Gênesis providenciará um estudo de viabilidade da oficina que será 
realizado pela equipe da Incubadora Social de Comunidades e/ou parceiros de 
setor específico.  

Etapa 6

  

Lay-out final e início de produção   

Com a compilação das informações disponíveis, será feito o lay-out final da 
oficina e início piloto da produção.  

Etapa 7

 

 Incubação do empreendimento (oficina de trabalho)   

Nesta etapa o empreendedor terá apoio da infra-estrutura do Instituto Gênesis, 
incluindo as assessorias das unidades operacionais (Jurídica, Financeira, 
Recursos Humanos, Comunicação).  

Etapa 8

 

 Capacitação dos empreendedores: processo e gestão do processo   

O mentor iniciará a orientação dos empreendedores e a oficina começará a 
funcionar efetivamente. A capacitação consiste na transmissão de conhecimento 
técnico e de indicação de gestão do processo.   

Etapa 9

 

 Treinamento de aprendizes da comunidade   

Pessoas da comunidade serão indicadas e aprovadas pelos empreendedores 
para auxiliar no funcionamento da oficina. Essas pessoas serão treinadas para 
acompanhar as atividades desenvolvidas e ajudar os empreendedores.  

Etapa 10

 

 Graduação do empreendimento   



O empreendimento será graduado para espaço físico da própria comunidade ao 
ter condições de sobreviver sozinho. Na etapa de graduação, o empreendedor já 
terá domínio do processo produtivo.    

Devido à preocupação da Incubadora Social de Comunidades em transferir 
conhecimento para a sociedade e em buscar formas de replicar metodologias e 
processos em diversas localidades, ela baseia seu trabalho na chamada 
Tecnologia Social.  

"Tecnologia Social compreende produtos, técnicas ou metodologias replicáveis, 
desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas 
soluções de transformação social". (Rede de Tecnologia Social, 2005).  

Este conceito foi criado pela Rede de Tecnologia Social, iniciativa de um grupo de 
instituições governamentais e não governamentais, que têm como objetivo 
promover o desenvolvimento sustentável mediante a replicação em escala de 
produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com 
a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social.   

Conclusão  

Além de objetivar a geração de trabalho e renda, a Incubadora Social de 
Comunidades tem a preocupação de formar empreendedores e fazer com que as 
pessoas e a própria comunidade sejam emancipadas socialmente. Isto significa o 
fim da relação de dependência para sobreviver.  

Com as oficinas de trabalho, esperamos obter resultados quantitativos e 
qualitativos. Portanto, além da geração de trabalho e renda, há questões 
qualitativas, que envolvem o lado psicológico das pessoas. Queremos melhorar a 
qualidade de vida das pessoas não somente pelo lado econômico e cidadania, 
mas pela sua visão de futuro. O aumento da auto-estima e o desejo de 
empreender dos moradores da comunidade são fundamentais para o 
desenvolvimento pessoal e local.   
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