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perceber os benefícios que esta ferramenta proporciona. Desta forma, para 
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Incubadora Social de Comunidades do Instituto Gênesis da PUC-Rio desenvolveu 
uma metodologia que permite a estes empreendedores ter acessos ao 
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effort for basics necessities, like survival, they lose the capability on visualizing the 
benefits and importance of a Business Plan. Therefore, with the intend to fulfill the 
mission of develop sustainable social enterprises, the “Community Social 
Incubator” of PUC -RIO Genesis Institute, developed a methodology witch allows 
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experience between the academic and popular knowledge. 
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Introdução 
 

O Brasil é o oitavo país com maior desigualdade social, 0.593, segundo o 
índice Gini. A concentração de renda é fator limitante do crescimento do país em 
diversas áreas, inclusive a econômica. (Zimmermann 2005) 

Imerso neste contexto, Incubadora Social de Comunidades do Instituto 
Gênesis da PUC-Rio (ISC) percebe que o capital humano existente dentro das 
comunidades populares e o saber local gerado por estes grupos são 
fundamentais. Juntos, constituem um elemento que possibilita a promoção de 
iniciativas que permitem a diminuição da desigualdade econômica, visto que esta 
é o pilar que sustenta os diversos problemas sociais observados em nossa 
sociedade atualmente.  

Por ter como principal objetivo gerar e fortalecer empreendimentos sociais 
em comunidades populares, através do incentivo ao empreendedorismo, a ISC 
entende que o planejamento destes empreendimentos é etapa fundamental para 
que possam se inserir no mercado e buscar sua sustentabilidade econômica. No 
entanto, diferente dos empreendedores apoiados pelas incubadoras tradicionais, 
os empreendedores sociais estão inseridos em um contexto especial, já que o 
trabalho de incubação se faz dentro da comunidade, o que os torna 
empreendedores diferentes, que requerem técnicas de abordagem especializadas. 

Para dar conta desta demanda, a ISC, baseada nas experiências e 
conhecimentos do Incubadora Tecnológica do Instituto Gênesis da PUC-Rio e de 
suas atividades de campo junto aos empreendedores de comunidades populares, 
desenvolveu em  um método que possibilita elaborar Planos de Negócios para 
empreendimento nascentes neste contexto. 

No presente, pretende-se demonstrar como a interação entre o saber 
acadêmico e o saber popular pode gerar uma ferramenta que permite que os 
empreendedores na área social possam fortalecer e ampliar seus negócios de 
forma integrada ao seu contexto, permitindo que estes caminhem de forma mais 
rápida em direção a auto-sustentabilidade. 
 
 
Desenvolvimento 
 

A Metrópole do Rio de Janeiro, contexto em que está inserido o campo de 
trabalho da ISC é ”capital dos autônomos” desde 2000, conseqüência do aumento 
do desemprego, estagnação econômica da metrópole e perfil do carioca, que em 
face do desemprego, sai logo á luta ao invés de esperar eternamente pela 
inserção no mercado. (Urani 2001)  

Dentro das comunidades populares, alguns moradores, devido à 
necessidade de sobrevivência e as dificuldades encontradas para inserir-se no 
mercado de trabalho formal, começam a utilizar suas habilidades técnicas – 
algumas vezes aprendidas em cursos de capacitação e outras passadas pela 
geração anterior – para iniciar um negócio próprio dentro de sua localidade. Estes 
novos empreendimentos, geralmente, possuem como principal canal de 
escoamento da produção, a própria comunidade. (Minniti 2006) 



Por serem gerados a partir da necessidade, estes empreendedores locais 
são guiados pela percepção. Muitas vezes, pela ausência de qualificação 
gerencial e pela falta de planejamento, a maioria dos empreendedores se mantém 
aprisionados em um processo estático, sem uma interação e evolução perante o 
mercado. 

A partir do conhecimento desta realidade a ISC desenvolveu uma 
metodologia capaz de criar um ambiente onde o diálogo e a troca de experiências 
possam ser veículos de geração de conhecimento e conteúdo para a elaboração 
de um Plano de Negócios capaz de dar conta destes empreendimentos de base 
social. Para isto, foi a criada a figura do facilitador. Este profissional, geralmente 
um estagiário, é orientado por um professor da Universidade e pela gerência da 
incubadora e colabora com o empreendedor social na elaboração de seu Plano.  

A tarefa inicial deste é conscientizar o empreendedor sobre a importância 
do plano de negócios. Como na maioria das vezes, o empreendedor, empreende 
por necessidade, a etapa de planejamento não é vista como importante. Esta 
conscientização é realizada através de reuniões de capacitação, apresentação de 
outros planos já consolidados e visitas à incubadora. 

Após o término desta etapa, percebe-se que o empreendedor está mais 
motivado em planejar seu negócio, visto que percebe a possibilidade de apreender 
mais no processo e ampliar seu empreendimento. 

Do ponto de vista do facilitador, esta etapa é fundamental, pois possibilita a 
criação de um elo de confiança, elemento crucial para se estabelecer um trabalho 
de equipe. Além disto, esta interação permite conhecer mais sobre o 
empreendedor que compreende elementos essenciais para definir métodos 
eficazes de trabalho.   

O conhecimento acerca do contexto onde o empreendedor desenvolve suas 
atividades, são pressupostos básicos e fundamentais para permitir a criação de 
um Plano de Negócios coeso e real. No que diz respeito ao planejamento de 
empreendimentos sociais, conhecer o empreendedor, sua história, suas 
aspirações, trajetória e metas de vida e a sua comunidade, são fatores críticos na 
elaboração de um plano de negócio, sendo de total relevância, o diálogo entre o 
saber local e o saber acadêmico.  

Vale ressaltar, que uma comunidade, meio no qual o empreendedor está 
imerso, é uma estrutura dinâmica, composta por diferentes atores e com 
identidade local específica. Cada região trabalhada tem suas forças que atuam de 
forma específica, dando uma conotação política única para cada comunidade. Em 
geral, associações, lideranças locais e ONG’s são os principais atores de 
influência na localidade, que com interesses diversos, agem sobre a população 
local, proporcionando serviços, funcionalidades e proteção.   

Sendo assim, a elaboração do Plano de Negócios, etapa no qual o 
empreendimento toma forma, preparando-se para ser lançado no mercado, é o 
esforço conjunto do empreendedor com o facilitador e outras possíveis partes 
envolvidas, como parceiros de projeto e entidades locais, visando à organização  
do conceito do empreendimento.  

A etapa seguinte é a construção do plano de negócios. Esta é realizada 
através de reuniões semanais ocorridas na comunidade, onde é discutida cada 
etapa do planejamento. Neste processo, o ponto mais importante é a troca de 



experiências. O facilitador contribui com o conhecimento sobre as técnicas de 
elaboração de um plano de negócios e o empreendedor com o domínio sobre o 
seu produto, além de conhecer o público alvo de seu empreendimento e a sua 
comunidade. 

Este processo de troca entre o conhecimento acadêmico e no 
conhecimento popular, contudo, não deve ser percebido de forma leviana, visto 
que não se trata de transferir conhecimento para os empreendedores sociais, mas 
sim colaborar para a criação de um ambiente onde esta troca possa ser realizada 
sem pré-conceitos e permitindo que posturas igualitárias sejam assumidas. 

Como resultado deste processo é gerado um Plano de Negócios adequado 
para o empreendimento social. Desta forma, o empreendedor consegue visualizar 
seu processo de produção, conhecer mais profundamente o seu negócio, podendo 
identificar seu potencial e estipular diretrizes para alcançar as metas traçadas pelo 
plano. Além disso, pode também aprender a geris de forma mais adequada o seu 
empreendimento e conhecer um pouco mais o mercado no qual está inserido. Isto 
permite que o empreendedor se sinta mais confiante diante as incertezas e 
desafios do mercado. 
 
 
Conclusão 
 

No trabalho realizado junto às comunidades populares no Rio de Janeiro, A 
ISC tem apreendido que o elemento mais importante é o respeito ao 
conhecimento gerado pelos moradores destas regiões. Não basta conhecer a 
realidade e o meio ambiente que os cerca, é necessário diálogo para compreender 
e poder colaborar de forma a não interferir na identidade gerada por estes grupos 
ao longo dos tempos, visto que nos empreendimentos gerados em comunidades, 
esta identidade, constitui um valor agregado, proporcionando a estes 
empreendimentos um diferencial importante. 

Sendo assim, a elaboração de um Plano de Negócios na área social deve 
ser realizada em um ambiente onde o diálogo possibilite a troca das experiências, 
proporcionando que o empreendedor compreenda que ao final do processo terá 
uma ferramenta poderosa para sua entrada no mercado. 
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