Relatório outubro, 2014

Agir
em foco

Gerência de
Negócios Sociais

Programa Agir celebra
1 ano de realizações
Seu Zezinho, do Sítio Limeira,
negócio de rapadura foi selecionado
para incubação em Resplendor, MG

O Programa Agir (Apoio à Geração e Incremento de
Renda) completa um ano de atividades neste mês de
outubro. Implantado em seis municípios nos estados do
Pará, Minas Gerais e Espírito Santo, o Agir tem como
objetivo apoiar negócios sociais, por meio da prospecção e fomento de pequenos negócios familiares e
coletivos. Neste primeiro ano, o Programa selecionou
180 pessoas para a capacitação, possibilitou a

6

municípios
atendidos no
primeiro ano

93

planos de
negócio
elaborados

elaboração de 93 planos de negócios, e encerra 2014,
com 20 negócios sociais em processo de incubação.
Este relatório tem o objetivo de compartilhar os resultados e oferecer para o público em geral um melhor
entendimento sobre o compromisso da Fundação Vale
com o investimento social em geração de trabalho e
renda nos municípios de atuação da empresa.

20

negócios
sociais

selecionados para

PESSOAS BENEFICIADAS
incubação
INDIRETAMENTE

273

empreendedores
envolvidos diretamente

1.100

pessoas beneficiadas
indiretamente

Associação de produtores rurais do Alto Capim
Aimorés/MG
Presidente: Ovenil Domingos da Silva, 37 anos

Estamos motivados na expectativa de ver nossa
fábrica de doces pronta. Esta fábrica não é somente a
realização de um sonho é uma melhoria na qualidade
de vida de muitas mulheres que trabalham na roça
ao sol quente o dia todo. Além disso é um grande
incentivo para os agricultores produzirem mais pois
usaremos as frutas na produção dos doces.

Territórios em ação
Canaã dos Carajás/PA e Bari - Baixo Guandu/ES, Aimorés,
Resplendor e Itueta/MG
Em outubro de 2013 o Agir chegou a Canaã dos Carajás/PA e no Bari - Baixo Guandu/ES,
Aimorés, Resplendor e Itueta/MG. Em parceria com o Instituto de Sócio Economia Solidária (Ises), o Agir selecionou 60 empreendedores rurais e urbanos em cada território
para receber capacitações em empreendedorismo e elaborar planos de negócios.
Na conclusão, os empreendedores submeteram seus planos de negócios ao comitê do
Agir, que selecionou 12 projetos a serem implementados. Os empreendimentos serão
assessorados, tanto na área técnica quanto na gestão do negócio, por um prazo de até
24 meses, quando ocorrerá sua graduação e um novo ciclo do Agir se inicia.
Nova Lima

O Diagnóstico Socioeconômico de Negócios Inclusivos gerou dados sobre a realidade
socioeconômica de Nova Lima/MG e marcou o início das atividades do Programa Agir
na região no início de 2014. A partir do mapeamento de potenciais beneﬁciários, 60
empreendedores de negócios sociais foram selecionados para participar do Curso de
Empreendedorismo para Pequenos Negócios. Temas como impacto ambiental,
economia solidária e cadeia produtiva, administração ﬁnanceira e planejamento de
negócios foram tratados ao longo de 40 horas/aula que resultaram na elaboração de 38
planos de negócio. Destes, 8 foram selecionados para a etapa seguinte do Agir, que é a
incubação do negócio. Em Nova Lima, a Fundação Vale conta com o Instituto Kairós
como parceiro nesse trabalho.

Sr. Salomão e o projeto de piscicultura
beneficiado em Canaã dos Carajás/PA.

Projetos selecionados para incubação

Canaã dos Carajás:
• Associação de Apicultores de Canaã dos Carajás
• Grupo de Horticultores de Canaã dos Carajás
• Associação de Artesãos e Artesãs de Canaã dos Carajás
• Salomão Pereira de Carvalho – piscicultura
• Gilfran da Silva Costa – serigraﬁa
• Irani Goulart da Silva – alimentação

Ilha da Fantasia, coletivo de produção
de doces artesanais beneficiado em
Baixo Guandu/ES.

Bari:
• Associação Iluminart (Baixo Guandu) – confecção
• AMAI - Associação das Mulheres Artesãs de Itueta e região (Itueta) – confecção
• Sítio Limeira e Sítio Benção (Resplendor) – produção de rapadura
• Ilha da Fantasia (Baixo Guandu) – produção de doces artesanais
• Associação de Desenvolvimento da Agricultura Familiar de Alto Capim (Aimorés)
• Associação dos Catadores Unidos de Resplendor (Resplendor)

Nova Lima:
• Grupo Faxineiras
• AACRANOLI – apicultura
• Cristiany Gonçalves – doces
• Ana Paula Madalena – sorvete
• Délcia Fátima – salgados
• Artes da Terra – artesanatos
• Zé Miúdo – agricultura familiar
• Portal dos Macacos

Ana Paula Madalena foi uma das
iniciativas selecionadas para incubação
em Nova Lima/MG.

Próximos passos
Conﬁra as atividades do Agir nos próximos meses.

Novembro: em parceria com o Instituto Genesis, o Agir Costa Verde, em Mangaratiba/RJ e Itaguaí/RJ terá início com a atividade

de elaboração do diagnóstico do empreendedorismo local.
Dezembro: lançamento do relatório audiovisual Agir em Cena produzido pela Ark Filmes juntamente com a equipe do Agir. O
ﬁlme é um registro do trabalho realizado e da percepção dos empreendedores beneﬁciados quanto aos resultados alcançados.
2015: o Agir se prepara para chegar a Açailândia/MA; Vitória/ES e Barão de Cocais/MG.

Nossos
parceiros

