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Objeto e objetivos do trabalho 
A metodologia de incubação de redes que orienta a prática da Incubadora Tecnológica 
de Cooperativas Populares da Univali – ITCP/UNIVALI é um conjunto de técnicas, 
com processo de formação, que inclui assessoria técnica para gestão, disseminação de 
tecnologia apropriada voltados para a transformação social e à consolidação dos 
Empreendimentos de Economia Solidária, tendo por objetivos: 
- refletir e sistematizar a metodologia de incubação de redes da ITCP/UNIVALI para o 
fortalecimento 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; 
- aperfeiçoar os instrumentos didáticos pedagógicos e de gestão dos EES na perspectiva 
de consolidar a tecnologia social de referência utilizada pela ITCP/UNIVALI; 
- transformar a prática da incubadora, ou seja, seu método de trabalho na incubação de 
redes, em fontes de estudo para servir de subsídio para a intervenção na realidade dos 
empreendimentos solidários. 
 



 Figura 1 - Metodologia de Incubação de Redes - ITCP/UNIVALI 
 
Metodologia  
A proposta metodológica da ITCP/UNIVALI foi desenvolvida com base em fontes 
bibliográficas e na experiência cotidiana que subsidia a 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, e também por meio de revisão 
bibliográfica com abordagem teórico-empírica e análise do estado atual da arte com 
abordagem qualitativa buscando relacionar a dinâmica da realidade e a subjetividade do 
objeto de estudo por basear-se na coleta e dados para a construção de análises e 
conclusões. 
 
Resultados obtidos 
- Fortalecimento 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 na região da 
Foz do Rio Itajaí Açu; 
- Desenvolvimento de estratégias de incubação para EES e REDES; 
- Construção de referencial conceitual e metodológico referente à temática de Economia 
Solidária, Redes e Incubação;  

INCUBAÇÃO	  
Rede	  Catadores	  
e	  de	  Pontos	  
Fixos	  de	  	  	  

Comercialização	  

1	  -‐	  Levantamento	  da	  
trajetória	  ocupacional	  e	  

pessoal	  dos	  
interessados,	  bem	  como	  
os	  objeHvos	  e	  moHvos	  
dos	  	  mesmos	  para	  a	  

formação	  do	  
empreendimento.	  

2	  -‐	  DiagnósHco	  da	  cultura	  
de	  relações	  humanas,	  
sociais,	  produHvas	  e	  

comerciais	  da	  localidade	  
onde	  estão	  inseridos	  os	  

EES	  

3	  -‐	  Elaboração	  de	  
diagnósHco	  	  situacional	  
dos	  EES	  nas	  dimenões:	  
social,	  ambiental	  e	  

jurídica	  
4	  -‐	  Elaboração	  de	  planos	  

de	  ação	  incluindo	  
módulos	  de	  gestão,	  
infraestrutura,	  bases	  
legais,	  viabilidade	  
financeira,	  relações	  
insHtucionais	  e	  

formações	  dos	  grupos	  

5	  -‐	  Planejamento	  
estratégico,	  orçamento,	  

acompanhamento	  
mensal	  da	  produção	  ou	  

serviço	  realizado,	  
elaboração	  de	  relatórios,	  
avaliação	  e	  redefinição	  

de	  estratégias	  

6	  -‐	  Avaliação	  das	  
possibilidades	  de	  
inserção	  em	  cadeia	  
produHva,	  assim	  
como	  em	  Planos/

PolíHcas	  de	  
Desenvolvimento	  
Local	  e/ou	  Regional	  

	  	  	  	  	  Formação	  

	  

Assessoria	  

	  

	  	  Avaliação	  	  	  	  	  	  	  	  
Contínua	  



- Produção de novos conhecimentos sobre EES e REDES. 
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