
AFROEMPREENDEDORES

O   Coletivo de Afroempreendedorismo de Dia-
dema vem atuando na economia solidária 

desde 2017. Surgiu a partir da necessidade de 
tratar das questões do trabalho e renda da mu-
lher negra com o fortalecimento dos processos 
de produção e comercialização de forma coletiva. 
Uma das ações do grupo, por exemplo, é o Colo 
Solidário, rede de apoio para as mulheres que são 
mães e precisam participar de eventos e feiras e 
não podem levar seus filhos nas atividades.

Atualmente são 22 empreendedores que produ-
zem produtos como vestuário afro (vestimentas 
de matriz africana e de orixás), bonecas de pano 
personalizadas, abayomi e de orixás, acessórios 
sustentáveis (turbantes, colares e brincos), saboa-
ria, essências, kokedama (técnica japonesa de ar-
ranjos de plantas), licores de frutas, doces e com-
potas, além de serviços como customização de 
roupas, atendimento terapêutico e cursos com as 
técnicas utilizadas pelo coletivo.

Uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) e o Sho-
pping Diadema, localizado no bairro da Serraria, 
possibilitou que em novembro do ano passado, 
mês da Cônsciência Negra, o grupo montasse uma 
loja colaborativa para comercialização de seus pro-
dutos. Em dezembro, outra parceria com a prefeitu-
ra garantiu ao coletivo espaço na Feira de Economia 
Solidária durante o 1º Festival de Natal de Diadema.

“Foram dois momentos importantes, porque es-
tamos sofrendo com as interrupções das feiras e 
eventos desde o início da pandemia”, explicou Mar-
cia Silva, precursora do grupo, que trabalha com 
confecção de bonecas e acessórios. O grupo faz 
reuniões mensais para debater as questões da mu-
lher negra e participa de palestras e eventos a con-
vites de entidades da sociedade civil, universidades 
e poder público.

CONVÊNIO TRARÁ INVESTIMENTOS

Acompanhado pela Incubadora Pública de Em-
preendimentos Populares e Solidários de Diade-
ma (Ipeps), o coletivo será beneficiado por um 
convênio entre prefeitura de Diadema e Governo 
do Estado de São Paulo que prevê investir R$ 200 
mil na formação da Rede de Afroempreendedores 
de Costura e Arte.

A parceria é resultado de emenda parlamentar do 
deputado estadual Teonílio Barba (PT) com objetivo 
de capacitar e fortalecer as estruturas de produção e 
comercialização da rede. “Com isso poderemos levar 
nossos produtos para mais pessoas”, destaca Adelia 
Santos, que produz roupa infantil africana.

Criado em 2017, coletivo reúne 22 
empreendedores que atuam no 
fortalecimento da cultura negra e da 
economia solidária no município.
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Integrantes do coletivo, em frente à loja do shopping Serraria, onde expuseram seus trabalhos, em novembro de 2021.

Atuar como coletivo garante que todos se desenvolvam e cresçam a partir de seus projetos e produtos.
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montam coletivo solidário em Diadema
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Após uma longa espera de mais de 20 anos 
desde sua criação, finalmente o projeto 

Okawago foi regularizado e adquiriu seu CNPJ, 
o que possibilitará implantar uma nova fase 
de crescimento do negócio. O processo de 
regularização teve a assessoria da Incubadora 
Pública de Empreendimentos Populares e 
Solidários de Diadema (Ipeps). A cooperativa 
vem sendo acompanhada pela incubadora e 
receberá assessoria na formatação do plano de 
negócios e nas estratégias de comunicação e 
marketing do empreendimento.

A cooperativa foi fundada em 2001 com o ob-
jetivo de produzir móveis estofados ao reciclar 
mobília descartada por moradores e empresas 

Okavango conquista CNPJ após 20 anos e 
projeta nova fase de desenvolvimento

Cooperativa trabalha com reciclagem 
de mobílias como sofás, camas, 
colchões e materiais inservíveis 
residenciais.

da região. Além de servir como fonte de renda 
para oito cooperados, também oferece oficinas 
de tapeçaria e marcenaria para a população, 
empresas privadas e poder público. O empreen-
dimento tem como missão consolidar práticas 
socioecológicas e ambientais que contribuam 
para o desenvolvimento sustentável e solidário.

Com o CNPJ, a cooperativa Okavango obteve  
outras conquistas, segundo o presidente da 
cooperativa, Diolindo Gonçalves. “O terreno em 
que funciona o empreendimento foi regularizado 
para podermos trabalhar”, comemora.

Para Gonçalves, o desafio agora são os novos 
avanços que o município vem discutindo em 
relação à reciclagem. “Para termos os materiais 
que precisamos como colchões, por exemplo, a 
coleta seletiva precisa funcionar bem”, destaca.

A prefeitura de Diadema vem construindo um 
novo marco nas políticas públicas de resíduos 
sólidos com a participação de cooperativas de 
reciclagem e a sociedade civil.
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Inservíveis residenciais como sofás viram matéria prima.

Prefeitura de 
Diadema organiza 
4ª turma de curso 
de Culinária Básica 
com introdução à 
Economia Solidária

GLOSSÁRIO:
REDES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

@PREFDIADEMA

E m uma ação intersecretarial, a Incubadora Pú-
blica de Empreendimentos Populares e Soli-

dários da Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico e Trabalho (Ipeps/Sedet) estabeleu, desde o 
ano passado, parceria com a Fundação Florestan 
Fernandes e a Secretaria de Segurança Alimentar 
(Sesa)  para a implementação do projeto Cozinha 
Criativa, possibilitando que munícipes tenham 
cursos gratuitos na área de culinária básica com 
introdução à economia solidária, tendo como 
objetivo a geração de trabalho e renda.

O projeto já formou cerca de 120 munícipes em 
três turmas de culinária básica em 2021. Agora, em 
fevereiro, tem início uma nova turma que terá con-
tato com a parte teórica e prática de culinária, ma-
nipulação de alimentos e empreendedorismo com 
ênfase em economia solidária.

Este ano, acrescentou-se ao curso um modulo de 
aperfeiçoamento em culinária e gestão de em-
preendimentos. Os estudantes terão, além das 
aulas de culinária, orientação sobre plano de ne-
gócio, formação de cooperativas e autogestão. 
Segundo a coordenadora de formação da Ipeps, 
professora Gilnair Pereira, a proposta é que, ter-
minado o aprendizado, “as pessoas possam for-
mar grupos de economia solidária para produzir 
e comercializar esses produtos. Os grupos que 
saírem desse processo formativo poderão ficar 
incubados e acompanhados pelo Ipeps”, explica.

Diadema       Cooperativa e OLIDARIA

As redes têm o papel de 
animadoras no processo de 
integração local.
As redes de cooperação têm tido 
cada vez mais relevância no rearranjo 
organizacional entre empresas na 
busca de maior oportunidade e 
competitividade. Mais do que nunca 
o lema “a união faz a força” tem sido 
explorado e ofertado bons frutos. 
Alianças, parcerias e joint ventures 
são algumas configurações de redes 
utilizadas por empresas capitalistas. 
Mas além das redes interempresariais, 
vem ganhando espaço as redes de 
colaboração (cooperação) solidária, 
no âmbito da Economia Solidária. 
Esta última se coloca como um novo 
paradigma na busca de soluções para 
a crise social e econômica, abrindo um 
leque de possibilidades, apresentando 
uma nova lógica para a organização da 
produção, geração de trabalho e renda e 
desenvolvimento local. 

As Redes de Cooperação Solidária 
possuem o objetivo de construir cadeias 
produtivas para garantir o bem-viver de 
todos e todas. A participação em uma rede 
é livre, sempre observando os princípios 
que orientam a Economia Solidária.

Quando uma rede solidária é organizada, 
ela passa a atender demandas imediatas 
das pessoas por trabalho, melhoria no 
consumo, educação, e começa a implantar 
um novo modo de produzir, consumir e 
conviver em que a solidariedade passa a 
ser o cerne da vida e do negócio. 

São articulações formais ou não 
formais entre os empreendimentos de 
Economia Solidária e suas organizações 
de apoio para, de forma conjunta, 
promover atividades com a finalidade 
de fortalecer o desenvolvimento de suas 
atividades econômicas e/ou promover 
a comercialização solidária dos seus 
produtos e serviços, e/ou para promover 
o consumo coletivo dos bens, produtos e 
serviços. Têm como objetivos:

• Fortalecer as redes de produção, 
comercialização e base de serviços; 

• Romper com o isolamento e fragilidades 
estruturais dos empreendimentos; 

• Propiciar o desenvolvimento local e 
territorial; 

• Desenvolver estratégias de viabilização 
de ocupação/trabalho e geração de renda; 

• Compartilhar experiências técnicas e 
informações sobre a produção e mercado; e 

• Propiciar ganhos de escala de produção.

Bruno Farias


