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Resumo: 

O projeto de Economia Solidária procura formar 
uma rede com os microempresários que já participaram 
do Projeto Incubadora De Microempresas Artesanais. 

Inicialmente realizamos uma pesquisa sobre outras 
redes existentes, para avaliarmos a aplicação em nossa 
rede, e, além disso, promovemos entrevistas com ex- 
participantes do projeto de Incubadora, para termos 
acessos a informações de seus empreendimentos, se 
gostariam de participar da rede e se sim quais as 
expectativas com relação à rede.  

 

1. Introdução 

O presente projeto denominado de “Rede de 
economia solidaria”, da Cáritas da Arquidiocese de São 
Paulo e do Centro Universitário de FEI, como parceiro, 
visa projetar e auxiliar na implantação de uma rede de 
microempreendimetos, de acordo com a filosofia de 
Economia Solidária. 

Por parte dos alunos consultores possuímos a missão 
de acordo com a metodologia de pesquisa-ação de 
pesquisa de referencial teórico. 

Essas informações serão coletadas a partir de 
experiências que já ocorrem e que virão a complementar 
a criação de nossa Rede de Economia Solidária, teremos 
o apoio da Cáritas, por meio de seus projetos 
comunitários e projetos da Secretaria de Economia 
Solidária, do Ministério do Trabalho. 

 

2. Metodologia 

Observamos que nosso projeto é muito diferente de 
um projeto de pesquisa puramente científico-teórica, 
pois se trata de uma pesquisa-ação, que segundo         
Lindgren et al. (2004) caracterizam a pesquisa-ação 
como sendo um método intervencionista que permite ao 
pesquisador testar hipóteses sobre o fenômeno de 
interesse implementando e acessando as mudanças no 
cenário real cuja finalidade é identificar e resolver 
problemas.  

O Projeto se voltará em primeiro lugar para um 
trabalho de levantamento de experiências de Redes já 
existentes, dentro da Grande São Paulo. 

• Pesquisa sobre histórico e funcionamento de uma 
amostra das citadas redes.  

• Pesquisa em estudos teóricos sobre as Redes de 
Pequenas empresas e Economia Solidária. 

•  Pesquisa, através de visitas do andamento dos micros 
empreendimentos, que passaram pelo processo de 
incubação. 

•  Identificação de lideranças entre os micros 
empreendedores, que estão envolvidos em elaboração 
do projeto básico. 

• Elaboração de um projeto básico de rede. 
• Encontros de micro empreendedores visitados, para 

troca de idéias sobre a operacionalização da rede, de 
acordo com o projeto básico. 

• Planos de ação para implantação gradativa da Rede. 

4. Conclusões 

Ainda não terminamos o nosso estudo por isso ainda 
não possuímos conclusões previas. 
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