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Apresentação

5
Com o objetivo de promover a qualidade de
vida na área do Campus Fiocruz Mata Atlântica
e seu entorno, o Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz da Mata Atlantica
(PDCFMA) definiu como uma de suas linhas
de atuação a “Economia Popular e Segurança
Alimentar e Nutricional” no eixo Desenvolvimento Local – pautado pelas diretrizes
institucionais da Fundação Oswaldo Cruz:
“Potencialização da organização cultural, social
e econômica, apoiando redes sociais e a vida
comunitária nos territórios e seu entorno, com
a valorização da cultura e da memória social, a
promoção da segurança alimentar e nutricional
e a sustentabilidade das iniciativas da economia dos setores populares” (Relatório final do
VI Congresso Interno, outubro 2010, pág.65).
O objetivo é fortalecer iniciativas da economia
dos setores populares1 em contextos nos quais
predomina o trabalho precário2, promovendo
o incremento da renda familiar em áreas com
investimento público de urbanização (neste
caso, o PAC Colônia), nas quais ocorre simulta-

neamente a valorização imobiliária e o incremento dos custos inerentes ao fornecimento
público e tarifado de serviços básicos de
energia elétrica, água e esgotamento sanitário
no orçamento familiar.
Com isto, busca-se viabilizar tendências
contrárias ao círculo perverso de crescente
segregação espacial da cidade em territórios socialmente vulnerabilizados, nos quais,
a longo prazo, há expulsão econômica de
segmentos da população de baixa renda para
áreas informais, sem infra-estrutura urbana e
isoladas de centros urbanos.
Para o planejamento e desenvolvimento de um
projeto específico sobre o tema, o PDCFMA estabeleceu parceria com a CAPINA (Cooperação
e Apoio a Projetos de Inspiração Alternativa)
- organização sem fins lucrativos com 25 anos
de existência e com um acúmulo de conhecimento específico no campo da formação
para questões de sustentabilidade, viabilidade
econômica, gestão compartilhada e comercia
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lização a partir da experiência com formação
de mais de 300 técnicos e assessoria a mais de
120 empreendimentos da economia dos setores populares (ESP) em 21 estados do pais.
Vale destacar que este projeto integra o
Programa “Promoção da segurança alimentar,
nutricional e ambiental em Manguinhos e na
Colônia Juliano Moreira” realizado no período
2011-2012 com o objetivo de criar bases nos
territórios para a mobilização popular em torno do tema e articulação de ações de educação alimentar associadas ao fortalecimento da
economia popular, tendo em vista a promoção
de hábitos de vida saudáveis e a sustentabilidade de iniciativas locais de trabalho e renda.
Para isso, conhecer o território e as pessoas
que o habitam, suas formas de vida e seu
cotidiano foi premissa fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Um pequeno passo
na grande estrada que essa ação pretende
percorrer. Assim, a equipe técnica vinculada

ao projeto organizou uma pesquisa capaz
de fornecer os elementos para a construção
de um primeiro cenário, ponto de partida da
intervenção que se intenciona imprimir. Por
meio de conversas nos estabelecimentos ou
nas casas de moradores que desenvolvem
atividades econômicas informais, foi possível
delinear diversas histórias de sobrevivência e
resistência presentes.
Ao mesmo tempo, a equipe apresentou a proposta do projeto e fez o convite para uma das
ações do mesmo - uma formação em viabilidade econômica e gestão democrática para
empreendimentos populares com duração de
11 tardes. Nessa formação, os convidados teriam a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre as atividades econômicas que
já desenvolvem e aprimorar seus resultados,
seja como fonte principal de renda, ou na
complementação desta.
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A formação aconteceu entre os meses de
agosto e novembro de 2011 e contou com a
participação de 11 iniciativas econômicas do
entorno do Campus Mata Atlântica.
Esta publicação conta um pouco dessa
história. Uma história que pretende colocar
em destaque a potência que cada um dos
participantes e técnicos emprestou para esse
coletivo. Seja através de suas falas, silêncios
ou ações.
Boa leitura!

1. São consideradas iniciativas da economia dos setores
populares as atividades realizadas por atores populares
de forma individual ou familiar bem como as diferentes
modalidades de trabalho associativo (Kraychete, 2007).
2. Empregados sem carteira assinada, trabalhadores por
conta própria, não remunerados e que produzem para o
próprio consumo.

O estudo: um motivo
para cuidar da vida
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Quando falamos de Economia para Vida, estamos falando de uma economia que coloca o
humano em primeiro lugar e não as finanças.
Visa contemplar os direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, afirmando um modo de vida possível para a maioria
da população hoje pauperizada, submetida a
violências de diversas origens e desprovida de
condições de vida sustentáveis.
Maria Lucia: “Tudo o que aprendi e a experiência
dos colegas foi super válido no meu dia a dia”.
Debruçando-nos sobre alguns elementos
comuns a essa população, chegamos ao
conceito de Economia dos Setores Populares
que se caracteriza por modos de produção,
em sua maioria informais, de base familiar,
que ao gerar renda podem se configurar como
complementares ou como fonte principal de
sustentação da família. Algumas vezes, núcleos
familiares diversos ou mesmo pessoas com finalidades convergentes se reúnem e se desafiam
a construir iniciativas econômicas associadas.
Diferente de uma empresa tradicional, nesses
empreendimentos não há espaços para demissões ou para certa otimização de recursos e,

portanto, seus modos de gestão são absolutamente distintos dos de uma empresa convencional. A lógica empresarial não tem espaço
nessas iniciativas. Há que se construir algo
novo, pautado num conhecimento já existente
com uma base fundamentalmente solidária.
Maria Lucia: “Dois alunos, a Rita e o Jamil, se
completaram. O Jamil tinha o conhecimento
legal para poder vender seus produtos (artesanato). Rita vende sacolé e não tinha noção dos
gastos. Usava a matéria prima local, como a
polpa do coco que o Jamil só usava a casca.” TROCA DE SABERES E DE PRODUTOS
Oferecer espaços de formação onde a solidariedade, a escuta, a troca de experiências e de
informações são a base da formulação de um
conhecimento novo e construído coletivamente, nos parece uma estratégia importante na
direção do fortalecimento da cidadania ativa e
coletiva dessas iniciativas.
Jamil: “Eu não sabia que a Fiocruz apoiava
essa atividade... de ajudar as pessoas a ter
uma visão maior.”
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Cristiane: “Em relação aos Equipamentos de
Proteção Industrial (EPIs) eu já tinha uma noção,
pois o meu marido trabalha com segurança do
trabalho.” - SEGURANÇA NA PRODUÇÃO
Assim, no ano de 2011, a Fiocruz em parceria
com a Capina, promoveu uma experiência piloto no Campus Fiocruz Mata Atlântica envolvendo 11 iniciativas. A metodologia se baseou
na concepção de formação de cidadãos ativos,
que se distingue daquela de treinamento e/
ou capacitação, ou mesmo da superposição de
conhecimentos e imposição de valores e atitudes. Ela abarca outras maneiras de aprender
e de fazer que ampliem consideravelmente os
espaços de aprendizagem. A matéria prima da
formação é a vivência em grupo, o cotidiano
e o saber acumulado do-(a)s participantes na
perspectiva da reconstrução e reprocessamento
das informações já existentes e na aquisição
de novos conteúdos. Trata-se, portanto da
construção coletiva de novos conhecimentos.
Este texto pretende apresentar um olhar
sobre essa experiência a partir dos depoimentos dos participantes, da mescla com os
conceitos trabalhados nesse percurso e dos
resultados concretos nas suas vidas.

Alguns conceitos
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Cristiane: “Hoje faço os cálculos de todo o material que eu uso fazendo as unhas das minhas
clientes e estou tendo um lucro melhor.”
CUSTOS VARIÁVEIS
Esmalte, acetona, algodão e creme hidratante
são produtos consumidos no trabalho de uma
manicure. Assim como arroz, feijão, legumes e
carnes são também produtos consumidos por
quem se propõe a fazer quentinhas. A esses
produtos costumamos chamar de custos variáveis, pois além de ser necessária sua reposição
cada vez que houver produção, variam também
com a quantidade produzida.
Um exemplo de como se chega a esse valor
pode ser visto no quadro da página a seguir.
Edna: “Na primeira tentativa de negócio que
fiz, eu entrei de cabeça sem saber de nada e
não deu certo porque eu não sabia dar o preço
da mercadoria e esse curso me fez ver o outro
lado... em cima de quê você tem que pôr o
preço na sua mercadoria.”

PREÇO DE VENDA
Uma das maiores dificuldades que observamos nas iniciativas econômicas populares é a
de não saber qual deve ser o preço de venda
do produto. Em primeiro lugar, não existem
fórmulas para isso. Os preços dos nossos produtos precisam ser compatíveis com os preços
vigentes no mercado onde ele será comercializado. Mas um elemento fundamental que deve
ser considerado é o total dos custos variáveis.
Ou seja, o custo variável de cada unidade
produzida. O preço do produto nunca pode ser
inferior a esse valor.
No exemplo das quentinhas:
Custo variável unitário = R$2,74
Preço de venda = R$3,50
Neuzinha: “O Curso foi muito tranquilo, todas
as dúvidas foram tiradas e todo mundo estava
sempre disposto a ajudar. Os cálculos, que no
início eu tomei um susto, quando eu fui fazer,
percebi que não estava lucrando, eu estava
tendo prejuízo. Mas com a ajuda dos facilitado-

*Alguns valores por serem muito pequenos, como o valor do sal, podem ser desconsiderados.
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res nos cálculos, eu consegui aumentar o preço
das quentinhas. E eu achei que as pessoas não
iriam aceitar, mas houve uma boa aceitação.
Eu achei que estava caro, mas não estava.”
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
A diferença entre o preço de venda e o custo
variável unitário do produto é o que chamamos de margem de contribuição. Muitas pessoas chamam de lucro, mas é aí que se enganam.
Pois quando fazemos as contas do custo variável, o custo de cada um dos produtos, não
estamos considerando aí outros custos que há
na produção.
Margem de Contribuição =
Preço de venda – custo variável unitário
MC = R$ 3,50 – R$ 2,74 = R$ 0,76
Jamil: “O curso me ajudou sim, na parte de
guardar o dinheiro e comprar o material que eu
preciso e a máquina, que anda escangalhando
e eu mesmo conserto. E até isso o curso me
abriu os olhos.”

CUSTOS FIXOS E DEPRECIAÇÃO
Há custos na produção que muitas vezes ficam
invisíveis e que a maioria das iniciativas econômicas populares não considera na hora de fazer
suas contas. É o caso da luz, do aluguel, do
telefone e de outras despesas que são fundamentais para a realização da produção. Sem
estes gastos não há condições favoráveis para
se produzir. Outra característica, é que em geral, esses custos se repetem todos os meses e,
sempre, com valores que variam muito pouco.
Chamamos esse tipo de despesa de custo fixo.
Vendendo ou não vendendo esse custo terá que
ser pago. É importante distinguir os custos fixos dos custos variáveis para facilitar a compreensão das contas e da análise que se pode fazer
da produção. São custos que têm características
diferentes. Sem separá-los não conseguiremos
realizar uma boa análise da atividade que se
quer fazer ou que já está sendo feita.
Cristiane: “Os cálculos, foi uma novidade para
mim, pois eu não sabia que deveria calcular todos
os gastos para saber se eu estava tendo lucros e
calcular a durabilidade dos bens materiais como
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o alicate que deve ser substituído de quatro em
quatro anos e tudo isso eu aprendi no curso.”
DEPRECIAÇÃO
Na lista dos custos fixos está a depreciação que
nada mais é do que uma poupança importante
de ser feita para que máquinas e equipamentos
possam ser substituídos quando não atenderem
mais às condições da produção, seja com relação à qualidade dos produtos, seja com a qualidade do processo de produção. Assim, devemos
adicionar na lista de custos fixos o item da
depreciação e seu valor mensal correspondente.
Para se chegar nesse valor, que deve entrar na
lista de custos fixos mensais podemos observar
o quadro da página seguinte.
Neuzinha: “Comecei a fazer as quentinhas uma
semana depois de iniciar o curso, quando eu falei
da vontade para a Val e ela me disse: ‘faz uma
que eu vou levar’ e um foi passando para o outro.
Ela me incentivou e através do curso foi abrindo
o horizonte. Eu já tinha feito outro curso, tinha
começado a fazer bolo e salgado mas agora eu
parei um pouco. Faço só por encomenda.”

**Depreciação: Esse valor deve ser reservado, mês a mês, para que os equipamentos
possam ser substituídos quando não estiverem mais em condições de serem usados. Deve ser
considerado na lista de custos fixos por ser uma poupança mensal.
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DEPRECIAÇÃO
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É simples: basta encontrar o número de margens de contribuição necessárias para pagar
todos os custos fixos. Assim, basta dividir o
total dos custos fixos pela margem de contribuição. Com esse resultado, teremos condições
de avaliar se essa produção é possível nas
condições que temos. Ou se há necessidade de
se fazer alguma alteração no processo de produção que seja capaz de alterar os resultados
e dar sustentabilidade a iniciativa.
Ponto de Equilíbrio =
custo fixo ÷ margem de contribuição
PE = 876,50 / 0,76 = 1154
PONTO DE EQUILÍBRIO
Uma vez levantados esses elementos de que
tratamos — custos variáveis, preço de venda
do produto, margem de contribuição, custos
fixos e depreciação — fica uma pergunta que é
muito importante ser respondida:
que quantidade teremos que produzir e
vender para que a iniciativa tenha viabilidade, para que seja sustentável?

Uma análise a partir desse resultado: produzir e vender mais de 1000 quentinhas com
a estrutura disponível era quase impossível.
Significava produzir e vender mais de 50
quentinhas por dia.
O que fazer?
No exemplo citado acima, o que acontecia era
que a margem de contribuição estava muito
pequena. Não garantia o pagamento das outras despesas que existem na produção.
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Neusinha: “Mas com a ajuda dos facilitadores
nos cálculos, eu consegui aumentar o preço
das quentinhas. E eu achei que as pessoas não
iriam aceitar, mas houve uma boa aceitação.
Eu achei que estava caro, mas não estava”.
A quentinha passou a ser vendida por R$ 5,00.
Assim, a margem de contribuição sofreu uma
alteração bem significativa. O novo cálculo
passou a ser:
Nova Margem de Contribuição
MC = Preço de venda – custos variáveis
> 5,00 – 2,74 = R$ 2,26
Novo Ponto de Equilíbrio
PE = Custos Fixos / Margem de contribuição
> 876,50 / 2,26 = 388
Novo Ponto de Equilíbrio é de 388 quentinhas
Considerando 20 dias produtivos no mês, chegamos à conclusão que cerca de 20 quentinhas
produzidas e vendidas ao dia já é capaz de
sustentar a estrutura de produção atual.

COMERCIALIZAÇÃO – DIVULGAÇÃO
Nas pequenas iniciativas, em geral a propaganda boca-a-boca é muito eficiente. Nada
impede que outras formas de divulgação sejam
adotadas. Pode-se também constituir uma
reserva para pagar esse gasto isso. De toda
maneira, precisamos ter cuidado pois implica
em considerar esse custo, aumentando a lista
dos custos fixos.
Neuzinha: “Se eu colocar uma barraca novamente eu não colocaria doces, porque as coisas
salgadas tem mais saída.”
CONHECIMENTO DO MERCADO
Outra dificuldade muito apontada pelas
iniciativas econômicas é o desconhecimento
do mercado. Uma das questões centrais da
comercialização é identificar qual mercado
pretendemos atender com o nosso produto.
É necessário conhecer bem o comportamento
desse mercado. Um princípio básico da comercialização é: “o melhor mercado é o mais
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próximo”. Então não há sentido em cruzar a
cidade para fazer uma venda, se essa venda
é possível na esquina de sua casa. Por outro
lado, se a venda mais próxima está dificultada
por algum motivo, seja pela falta de consumidores ou pela grande concorrência de preços,
aí sim vale a pena ampliar as ações de venda.
Mais uma vez precisamos ter cuidado pois deverá ser um custo acrescido às contas. A ver se
vale a pena. Quando possível, é sempre bom
se fazer uma pequena pesquisa para aumentar
nosso conhecimento sobre esse mercado, ver
o perfil dos potenciais clientes, ver que preços
são praticados, quais os melhores horários e
as condições para a oferta do produto, entre
outras coisas.
Neuzinha: “Tenho outros projetos com comida,
estou investigando de abrir em um outro lugar,
fora da colônia mas, para aumentar o negocio,
preciso ter o CNPJ para fornecer para algumas
empresas de obra que precisam de nota fiscal.
Estudo de Viabilidade Econômica como uma
foto e não como um veredicto.”

NECESSIDADE DE REFAZER SEMPRE
É muito importante ter em conta que um
Estudo de Viabilidade não pode ser visto como
uma resposta definitiva — como um decreto
dizendo se a iniciativa é viável ou não. Ele
serve sim para indicar mudanças possíveis que
podem alterar um primeiro resultado e, principalmente para se conhecer melhor a atividade
que desenvolvemos. Por outro lado, sempre
que se desejar implementar uma mudança
importante — como é o caso da formalização,
ou do aumento da produção — é necessário
se refazer o estudo para verificar se as novas
exigências podem ser atendidas com a organização atual da produção, ou se há também
que mudar esse formato. Enfim, o estudo de
viabilidade é uma ferramenta que, usada de
forma adequada, pode favorecer a sustentabilidade econômica e social da iniciativa.
Neuzinha: “Os pedidos aumentaram depois que
aumentei o preço. Tinha uma pessoa que falava
que não comprava porque achava que eu estava
saindo no prejuízo. Ela não queria ajudar no
meu prejuízo. E quando eu aumentei o preço
ela começou a comprar”.
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CONSUMO CONSCIENTE

PRÁTICAS SOLIDÁRIAS E AS REDES

Enquanto consumidores temos um grande poder
nas nossas mãos que é escolher a quem e o que
vamos dar força quando consumimos. Podemos
escolher consumir produtos e serviços que
reforçam a lógica da exploração ou podemos verificar quais possibilidades de consumir produtos e serviços que oferecem outra proposta de
sociedade. Nesse caso, essa consumidora sabia
que estaria dando força a uma situação que não
seria boa. Preferiu não contribuir.

Uma das intenções que temos com essa iniciativa de formação é provocar a reflexão sobre
as nossas práticas cotidianas. Se dizemos
que queremos outro mundo, é importante
partir de nós essa mudança. Estimular redes
de colaboração que já estão constituídas e o
fortalecimento de vínculos no território tem o
potencial de ampliar relações de confiança e
ajuda mútua.

Neuzinha: “Você aprende a ser comunicativo,
aprende a divulgar e assim você vai criando laços. Eu notei que na feira eu fiz muito produto
e não vendi bem. A Claudia ligou para o esposo
dela. Tentamos vender e não conseguimos. No
outro dia, Janaina que fez o curso também,
achou uma palestra que estava tendo em uma
praça e me ligou chamando para vender os
produtos que sobraram. Vendemos tudo. É essa
relação de amizade que você aprende muito”.

Neuzinha: ”O curso me deu coragem para abrir
o empreendimento, eu tinha vontade, mas não
tinha coragem, achava que não ia dar certo”.
RESULTADOS E MUDANÇA DE ATITUDE
Depois de tantos anos de exploração e submissão, é difícil para a maioria das pessoas ter
atitudes autônomas e acreditar que elas podem.
Nossa cultura e nossa formação não são feitos
para isso. Mudar essas atitudes prescinde de
informação e acesso a práticas incomuns no
nosso cotidiano. Os espaços de formação que
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implementamos buscam ser momentos de livre
expressão e troca de conhecimentos capazes de
provocar mudanças nas atitudes e na qualidade
das relações. Portanto a proposta metodológica
do curso procura articular a sustentabilidade
econômica das iniciativas ao processo de formação política que atravessa os territórios.
Márcia: “Porque abre a visão em termo de
cálculos de compartilhar e ajudar ao outro”.
Edna: “O curso inteiro foi um aprendizado, a
experiência de cada um e tudo é crescimento
para a gente, escutando as coisas boas que o
outro tem. Isso é bom. Economia para a vida”.

Contando as
experiências
dos técnicos
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O Curso ESP — Economia dos Setores Populares aconteceu no Campus Fiocruz da Mata
Atlântica no contexto do projeto Promoção da
Segurança Alimentar Nutricional e Ambiental
em Manguinhos e na Colônia Juliano Moreira.
O que se pretendia era o fortalecimento do
que denominamos ‘iniciativas econômicas dos
setores populares’, que no caso especifico desse primeiro curso comportava os segmentos de
vestuário, alimentação, artesanato e serviços.
Todas as iniciativas que participaram do processo de formação eram individuais, moradores
da Colônia Juliano Moreira e entorno e que
buscaram no trabalho informal espaço para
garantir suas sobrevivências. A equipe técnica
era formada por assistente social, estudantes
de jornalismo, pedagogia e sociologia, psicólogas e economista doméstica.
Essa formação da equipe composta por
pessoas inseridas em áreas diferentes merece
atenção pelo fato de ser um achado, e no nosso entender um diversidade singular que representa um potencial significativo no sentido de
possibilitar o exercício prático da interdisciplinaridade, o que implicou disponibilidade para
troca de saberes e para exercitar o que o curso
tem como primordial: a construção coletiva

do conhecimento a partir da valorização dos
saberes dos técnicos e das iniciativas econômicas de modo a favorecer espaços de compartilhamento de saberes.
A equipe tinha como desafio, para além da
formação dessas iniciativas em um primeiro
curso com essas características acima descritas, a apropriação de conceitos e da metodologia levando em consideração a relação entre
o saber e o poder na perspectiva da constituição de espaços democrático-participativos.
Trata-se do deslocamento do lugar do saber
dos técnicos possibilitando de fato abertura
de diálogo e escuta sobre o saber fazer “com”
e não “para” as iniciativas econômicas, num
processo continuo de valorização do saber dos
sujeitos que se propuseram fazer o curso.
Para tanto, foi necessário encontrarmos
tempo suficiente que viabilizasse a metodologia escolhida. Compatibilizar as agendas foi
um grande desafio que a equipe teve que enfrentar frente às inúmeras atividades que todos estavam envolvidos, de modo que pudéssemos garantir a realização de reuniões para
planejar e avaliar, mas acima de tudo formar a
equipe na proposta. As reuniões funcionaram,
na verdade, como espaço onde a equipe pôde
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exercitar o cuidado com a produção das relações, espaço de crítica e de enfrentamento dos
conflitos como potência e não como problema
para desenvolvimento do trabalho.
Na nossa concepção, um curso que objetiva
trabalhar a sustentabilidade das iniciativas
econômicas, que estão atravessadas por várias
questões postas no território, tem por obrigação constituir um aprendizado junto à equipe
que de fato leve em consideração a experiência e o saber da população.
Qual o papel de cada um durante os encontros com os grupos? Como e qual deveria
ser a dinâmica que garantiria o registro dos
encontros? Como fazer as informações circularem de modo que todos da equipe pudessem
estar antenados e afinados com a proposta do
conteúdo? Durante os encontros com o grupo
chegamos a ter seis técnicos em sala, em
outros quatro, três ou apenas um técnico.
Quando se escolhe trabalhar com um determinado conteúdo que prioriza a construção
coletiva, tendo claro o ponto de partida sem,
no entanto, ter a definição prévia do ponto
de chegada, o que importa é a valorização
do processo que vai acontecendo durante os
encontros. As questões acima merecem uma

atenção especial. O risco, por exemplo, das
informações não circularem na equipe ou, ainda, de ter apenas um técnico em sala com o
grupo, compromete seriamente a metodologia.
No caso específico desse curso e dessa equipe,
tivemos que aprender a lidar com o tempo,
buscando um jeito próprio enfrentar essas
questões. Um dos fatores que contribuiu foi a
troca de experiência com os técnicos do curso
de Gestão e Sustentabilidade promovido pelo
Pacs — Instituto Políticas Alternativas para o
Cone Sul. O curso, que tem a mesma características do nosso, acontece em parceria com a
Capina há seis anos em Campo Grande — Zona
Oeste do município do Rio de Janeiro — na
Feuc (Fundação Educacional Unificada Campograndense), e recebe grupos de produção da
região e de outros bairros.
Outro ponto que merece destaque em relação ao fortalecimento da proposta do curso,
integração e troca de experiência com outros
projetos do Campus Fiocruz Mata Atlântica foi
a participação de Cleonice Dias, Giselia Potengy e Sigrid Hoppe num dos encontros para
tratarem de questões em torno da preservação
da memória na Colônia e entorno, registro da
memória, ações e as relações das pessoas,
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a construção do grupo que faz o território,
histórica de Jacarepaguá, política de remoção
das favelas, diferença entre direito e favor,
SUS como plano de saúde coletivo alcançado
em 1988 — através da mobilização popular e
os determinantes sociais da saúde.

Um olhar de
quem fez o curso
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Maria Lúcia
No ano de 2010 estive na IV Feira Anual no
Pavilhão Agrícola e fiquei encantada com a
exposição de peças “efeito papel jornal”. Há
época fui informada de que haveria um curso.
Participei das Oficinas de Reciclagem —
Efeito Jornal, do Projeto Coleta Seletiva Solidária, ministradas pela Profª Núbia Pinheiro.
Além do aprendizado as oficinas me proporcionaram grande satisfação. Naquele momento
sentia-me bastante ociosa e com necessidade
de desenvolver alguma atividade.
Já no bazar de Natal, no próprio Núcleo, os
alunos tiveram oportunidade de apresentar os
trabalhos. Foi bem interessante.
Através do Programa de Desenvolvimento
do Campus Fiocruz da Mata Atlântica, mais uma
vez, tive a oportunidade de participar do curso
de Estudo de Viabilidade Econômica, que objetivamente dá suporte para alcançarmos melhor
resultado financeiro com nossos produtos.
Na V Feira Anual, os alunos do curso de
gestão foram convidados a apresentar seus
produtos numa só barraca, devido à grande
diversidade e a própria integração do grupo.

Os cursos em muito contribuíram em minha
vida pessoal e profissional. Conheci pessoas
maravilhosas. Agradeço as oportunidades e espero poder participar de tantos outros cursos
que forem oferecidos por essa Instituição.
Com artesanato aprendi a criar produtos.
Com o Curso de Estudo de Viabilidade Econômica aprendi a calcular os custos.
O resultado desta união só poderia ser:
SUCESSO!!!
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Maria Rita
Vi-me desempregada num certo momento da
minha vida e deu aquela quase loucura, porque
a gente fica desesperada quando tem filho
pequeno. Fiquei pensando no que eu poderia
fazer, pois as contas nunca param de chegar.
Então comecei a pensar no salgado, mas não
tinha como fazer por não ter o dinheiro para
comprar o material.
Lembrei-me do sacolé que a minha mãe fazia na época quando eu era criança, era sacolé
de ki suco, só que hoje em dia as crianças
são muito espertas e sabem o que querem e
ai resolvi fazer de fruta. Então comecei com
o sabor de coco porque todos gostam e deu
certo. Quando menos esperei apareceu uma
senhora e comprou sete e depois apareceu
outra e comprou vinte. Daí comecei a acreditar
que o negócio era bom e comecei a vender de
outros sabores de fruta de leite condensado.
Bom a ideia do sacolé surgiu da minha
mente porque eu queria uma coisa gostosa,
mas eu gosto do que é bom. Quando eu tenho
dinheiro eu gosto muito de fazer lanche na
rua, gosto mesmo, e quando o produto que eu
compro é bom eu repito, quando não está bom
eu não volto e ainda reclamo. Então eu me

colocava no lugar das pessoas, meus clientes
não são fregueses são clientes e consegui
fazer um sacolé de qualidade um pouco caro,
mas de qualidade e deu certo.
O que mudou na minha vida com o curso
foi o conhecimento. Eu pretendo continuar
com o sacolé, mas vou começar a fazer salgado porque eu fiz um curso de salgado e pretendo abrir uma lojinha na minha casa mesmo.
Destaco a viabilidade, porque ali descobrimos
se estamos tendo lucro ou prejuízo na ponta
do lápis.
Vale ressaltar a oportunidade maravilhosa que a FIOCRUZ nos proporciona. Eu fiquei
tão entusiasmada que sempre menciono esse
curso, e já tem 4 irmãos interessados.
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Edna
O curso contribuiu para dentro de casa, a
organizar as minhas coisas e dar valor aos
preços. Eu até falei para Valdirene Militao
que meu marido fazia as compras lá em casa
porque eu nunca gostei e sempre vendi algumas coisas para ter meu dinheiro extra como
carrinho e vasilhas plásticas. Entrei nesse
campo de cabeça sem saber de nada e não deu
certo porque não sabia dar o preço da mercadoria. Esse curso me fez ver o outro lado que
desde que você pega o dinheiro da passagem,
o tempo que você gasta em cima de que você
tem que por o preço na sua mercadoria foi esclarecendo. Hoje eu estava conversando com a
Cristiane e trouxe um artesanato que eu fazia
para prender cabelo e ela perguntou quanto
era e eu não sabia e falei vamos relembrar o
curso de economia. Gastei isso comprei tecido
e fiz um estudo rápido dos gastos.
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Jamil
Não tinha o conhecimento que vocês apoiavam essa atividade de ter artesão aqui dentro,
de ajudar as pessoas a ter uma visão maior.
Estava andando pela mata para pegar matéria
prima que precisava e perguntei a uma menina
se tinha alguma coisa aqui dentro da Fiocruz,
ela falou que sim e pediu para que eu viesse a
feira anual que teria. Deixei os meus contatos
e depois a Valdirene me ligou e me interessei.
O curso me ajudou sim, na parte de
guardar o dinheiro e comprar o material que
preciso além da maquina, que anda escangalhando. Eu mesmo conserto e ate isso o curso
me abriu os olhos.
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Cristiane
No sentido da política minha visão expandiu,
pois meus votos sempre foram nulos. Confesso
que não farei mais, pois agora sei a consequência que isso pode ter. E em relação aos EPI
(Equipamento de proteção individual) já tinha
uma noção pois meu marido trabalha com
segurança do trabalho.
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Maria Lúcia
Há pouco mais de dez anos eu e meu marido
resolvemos fazer doces e salgados para vender.
Como não éramos leigos no assunto partimos
para mais uma fonte de renda, já que tínhamos emprego fixo. Montamos uma cozinha,
criamos um folder “DOCES E SALGADOS”,
investimos em cursos específicos e fomos
aprimorando a qualidade de nossos produtos.
Em determinado momento tivemos que optar
entre nossos empregos e o trabalho extra. Por
ironia as duas fontes cresciam.
Hoje sou aposentada e por algumas vezes
pensei em recomeçar. Mas, por onde? Como?
Foi quando tive a oportunidade de conhecer e
participar desses cursos.
O convívio com o grupo foi muito importante e me fez muito bem. O novo aprendizado
é de grande valia tanto para nossa vida profissional quanto pessoal.

29
Márcia
Um pouco de cada pessoa deu o seu testemunho. A ideia do côco foi muito interessante
e pensei: “será que posso explorar o meio
ambiente e ter um pouco de lucro?” Teve um
tempo que surgiu uma oportunidade de um
serviço integral como cuidadora e devido as
necessidades financeiras eu tive que abandonar o curso. Com certeza eu recomendaria para
as pessoas porque abre a visão em termos de
cálculos, de compartilhar e ajudar ao outro.
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Lúcia
Eu soube do curso através de vocês que me
visitaram, vocês da FIOCRUZ que me fizeram o
convite, me interessei e fui fazer o curso. Como
eu já tenho meu trabalho que é autônomo e
me explicaram que era muito importante fazer
que era pro meu conhecimento, para melhorar.
As contas, eu fiz um curso uma vez não foi
assim tão explicado como esse, mas eu já tinha
um conhecimento de como era, mas não tão
profundo, (mulheres empreendedoras) no prédio
da prefeitura mas lá foi muito rápido, muito
corrido, não foi assim mastigadinho como esse,
bem mais explicado com mais tempo também e
contas muito legal. Queria ter feito esse curso
quando comecei, uma pena porque acho importante, você tem noção como preparar o que
fazer se você quiser vender uma máquina, para
compra de material para pesquisa.
Se tenho usado o que aprendi? Não dessa forma, toda detalhada, mas do meu jeito.
Sempre uso, o curso é importante porque você
sempre tem o que aprender, então, quer dizer,
eu sempre lembro. Vou ali, vejo o que fiz nos
trabalhos, coloco a organização, até mesmo as

contas. Sempre penso e me lembro do curso,
então tá sendo legal pra mim. Não tô ali toda
detalhada mas já teve um bom aproveitamento.
Em relação aos preços, sempre calculei.
Sempre fiz essa soma, sempre contei. Lógico
que a gente tem que fazer e que não inclui
tudo, porque a gente trabalha em casa, muita
coisa a gente deixa de fora, então isso ajuda
para colocar mais um pouquinho (Não, a gente
não gasta com isso.). Tenho uma despesa,
então, quer dizer, você aprende realmente a
valorizar o trabalho.
Sempre falo para todo mundo que faz alguma coisa, que fiz, que é muito legal assim,
aquela interação, o trabalho de cada um. Pena
que é muito rápido, tinha que ter mais tempo.
Gostei muito da palestra da saúde da
“Cléo” (Cleonice Dias). No geral a gente vê
que todo mundo tem experiência em correr
atrás, coisas que aquele menino do côco faz,
o trabalho que ele tem...
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Zé Carlos
Tentei absorver o máximo das matérias do
curso, dos itens, e o que guardo mais é a
contabilidade que as vezes as pessoas tinham,
seu jeito de trabalhar totalmente diferente e
errado. Aprendi muita coisa na minha área,
tanto que hoje trabalho em cima dos programas
que vocês me deram na apostila.
Sobre as contas, 100% no mínimo, quando
eu pegava 50% os outros 50% eram meu lucro,
mesmo parcelando em 2 vezes. Hoje não posso
fazer isso porque o banco está cobrando 0,46%
de juros porque tenho o alvará e o CNPJ pelo
micro empreendedor. Muita gente não sabe
mas os bancos compram o cheque e a parceria dos cartões de crédito que eles pagam em
até 48 horas. Foi o que eu me baseei muito,
me aperfeiçoei em cima do curso para meu
lucro aumentar, o lucro da firma, uma pequena
empresa, mas em compensação fui e ganhei a
concorrência. Estou há 10 anos nesse ramo.
Há 8 anos eu cobrava erradamente sem
saber, mas hoje não. O mercado hoje está
promissor pois quando entrou com o microempreendedor o governo deu uma oportunidade

para o pequeno, para o fundo de quintal, para
as comunidades. Esse projeto é para o fundo
de quintal, em compensação me aperfeiçoei
em outros cursos também. Um que fiz pela
Estácio (Universidade Estácio de Sá), onde
aprendi como administrar melhor meu dinheiro, entre aspas, porque às vezes o seu lucro é
100%, mas às vezes você não colocou nada,
como passagem e comida. Me perdia, tanto
que uma obra de 30 mil eu ganhava 5 mil, não
valia a pena.
O curso achei diferente. Os cálculos bem
aproveitados, pois muita gente calcula do seu
jeito, tem o seu negócio, como a menina que
calculava errado os custos do sacolé. Foi um
show ali, entendeu? Absorvi mais o cálculo.
Não sabia que você tem que colocar os
cálculos em cima das tuas máquinas dividindo
o valor, né? (depreciação). Então absorvi muito
ali. Tirei dúvidas com vocês, tentei absorver
ao máximo. Os maquinários são caros, então
tenho que botar uma parte do valor em cima do
maquinário. Muitas empresas não agem assim.
E se minha máquina quebrar? Se ela parar o
cliente não quer saber se parou ou não, então
gostei muito dessa parte. Colocar uma pequena
porcentagem em cima. Você dividia por 10 aci-
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ma do valor para encaixar em cima do valor que
vai cobrar pro cliente. Achei interessante.
O curso é uma excelente oportunidade que
você está tendo com custo hiper zero, entendeu? A gente só tem a ganhar, multiplicar e
armazenar porque tem uma equipe boa, muito
guerreira. Gostei muito de vocês, não é só
porque eu estou presente na entrevista mas sim
porque vocês são um show. Encontrei o Robson
Patrocinio depois de 35 anos. Conheci ele, estudou comigo. Se deixar vou continuar falando
de vocês. São muito legais, gostei muito. O
dinamismo, e vocês param para escutar.
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Elaine
Eu não tinha visão do quanto poderia gastar, o quanto posso vender, e você aprende a
calcular até mesmo nas compras. É diferente
quando você compra e não sabe calcular.
Compro do material do negócio porque sem
essa coisa não sabia comprar. Comprava e não
calculava quanto ia gastar de material. Agora
já sei quanto gasto para fazer 30 salgados
calculando assim, porque meus salgados são
grandes. Na massa para fazer 30 salgados gasto menos de 1 kg de farinha de trigo.
Aprendi que a gente tem que conseguir.
Consegui calcular quanto gastava, quanto
podia comprar de material para fazer. Recebi
uma encomenda de 50 salgados do grande,
não foi nem do pequeno. Gastei 2 kg de farinha e fiz os 50 salgados. E fiz 500 salgadinhos
pequenos. Gastei 3 kg de farinha
Dá para fazer um calculo legal, tranquilo.
Não sabia que dava isso tudo. Achava que
dava menos. Comprava e não tinha lucro por
isso. Sei que com 50 Reais compro material
para tantos salgados que eu fazia.
Esse é o primeiro curso. Quando comecei a fazer artesanato aprendi foi de olhada,
igual de salgado, os outros dizem. Fiz curso

para aprender a fazer salgado, não aprendi
trabalhando em lanchonete. Fui trabalhar
em lanchonete como auxiliar de cozinha e
aprendi a fazer a massa de salgado. Agora, já
o artesanato, pego a revista, olho e faço, e sai
perfeito. Mas o salgado, não, fui me aperfeiçoando. Agora nada passa em branco.
O que mais senti foi o intercâmbio lá do
Cantagalo. Elas falaram assim: “Nada se consegue de graça, sempre tem que lutar. Tem hora
que a gente ganha e tem hora que a gente
perde”. Isso fez ver que a gente tem que se
arriscar. Se não me arriscar não vou saber se
vai dar certo ou não. E foi ai que aprendi que
dava certo. No começo você bate cabeça, toma
prejuízo de um lado, prejuízo de outro, mas
aí tem época que você ganha, e dá para fazer
umas coisas. Comprar uma coisa aqui, outra
ali. Você toma volta, o que é normal em tudo
que é negócio. Você toma volta, a pessoa diz:
“quero tanto”, e depois desiste, pega metade
do que encomendou e paga só aquilo.
Comecei a barraca com algumas mesas do
lado de fora, colocando para dentro, para fora.
Hoje em dia só a estufa que vai para fora, o
resto fica tudo direitinho. Fiz a barraca, comprei
o celular, a estufa é nova, a segunda. Financeiramente mudou bastante, consegui pagar as
contas que não estava pagando, que era mais
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difícil você ficar pedindo aos outros para fazer
coisas para você sem ter como pagar. Agora não,
eu pago, pago as contas que tem pra pagar,
pago o cartão.Trabalho sozinha fazendo o salgado, mas minha mãe me ajuda quando tem muito
movimento no final de semana. Sexta é tanto
movimento que às vezes não dá conta.
Tô colocando muito em prática as coisas
do curso, porque a gente aprende que dava um
valor, que achava que era lucro, mas não era. A
gente tava até tendo prejuízo. Muitas vezes tomei porque não sabia dar preço. Meu preço hoje
é um só, não abaixo nem se a pessoa quiser, não
vai ser outro preço porque aprendi lá no curso
que a gente é que tem que dar valor, porque se a
gente não der, ninguém vai dar. Eles querem ver
o lado deles. É esse o valor que posso vender,
não vendo mais barato, não. Se quiser é esse que
posso te vender. A pessoa sai mas volta porque
não acha o preço menor, porque não cobro caro.
Porque cobro o preço justo. Minha meta agora é
comprar uma máquina de moer aipim porque é
muito pesado moer na mão.
Aprendi com o Jamil — ele tem uma coisa
que ensina a gente — , ele falou e eu gravei: “se
eu não der valor, não amar o que faço, ninguém
vai dar valor, ninguém vai amar, primeiro começa
comigo”. Se alguém tem que dar valor sou eu.
Então, quando veio mostrar as coisas dele, no

começo achava caro, mas ele perde tempo de
pegar as coisas, umas coisas ele ganha, outras
ele compra e isso dá uma mão de obra...
Fui para o curso pensando: O curso não vai
ter nada para eu aprender, mas não estou fazendo
nada, eu vou. Eu falo para as pessoas, quando é
um curso de economia popular, com coisas que a
gente trabalha até pra dentro da nossa casa, vale
a pena fazer o curso. Outro dia eu tava falando
com uma menina: — Vai lá, vê se já começou e
quando começar eu vou fazer novamente.

Cartas
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Certificado
Certificamos que.................................................................................................................... participou do Curso
de Economia dos Setores Populares. As oficinas aconteceram no período de 30 de agosto a 06 de dezembro de
2011 totalizando 60 horas. O curso foi realizado em parceria com a CAPINA-Cooperação e Apoio a Projetos de
Inspiração Alternativa, no âmbito do projeto “Programa de Segurança Alimentar, Nutricional e Ambiental em
Manguinhos e na Colônia Juliano Moreira” financiado pelo convênio entre a Coordenadoria de Cooperação
Social da Presidência de FIOCRUZ e a Rede CCAP.
Rio de janeiro, 06 de Dezembro de 2011.

Robson Patrocínio
Coordenador do Curso Economia dos Setores Populares
do PDCFMA - Programa de Desenvolvimento do Campus
Fiocruz da Mata Atlântica

Terezinha de Jesus Pimenta
Cooperação e Apoio de Inspiração Alternativa

Capina
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Intercâmbio Cantagalo
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Intercâmbio Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
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R. Alcindo Guanabara, 17/21 salas 1211 a 1213 - Centro - RJ
CEP 20031-130 - Tel.: (21) 2220-4580 - Fax: (21) 2220-1616
capina@capina.org.br - www.capina.org.br
CNPJ/MF: 32.210.650/0001-58
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