Essa cartilha é um resumo técnico do trabalho “Mapeamento de atores sociais”, do Programa de
Desenvolvimento Econômico Local da Ade Sampa. A cartilha tem como finalidade divulgar a pesquisa
realizada e disseminar o conhecimento ao ecossitema empreendedor. O programa iniciou-se em
dezembro de 2018, com a contratação da empresa Kairós Desenvolvimento Social para a execução
da primeira fase que é objeto dessa cartilha. O mapeamento foi realizado por meio de entrevistas
presenciais e por telefone, cujos resultados foram compilados em uma página eletrônica e em
relatório disponíveis no site http://adesampa.com.br/index.php/programa-de-desenvolvimento/.
Os resultados principais foram sistematizados por região e encontram-se nas próximas páginas
dessa cartilha! Boa leitura!
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SOBRE O PDL

SOBRE A ADE SAMPA

O Programa de Desenvolvimento Econômico Local
(PDL) surgiu a partir do objetivo de impulsionar o
desenvolvimento regional na cidade. Foi elaborado
no intuito de responder questionamentos como: o
que já é feito na cidade de São Paulo para o fomento
ao empreendedorismo e desenvolvimento local e
como a ADE SAMPA pode melhorar sua atuação? A
partir dessas respostas, o PDL apoiará a execução
de projetos produtivos que respondam às vocações
regionais e às demandas da população em apoio
ao empreendedorismo e ao desenvolvimento das
regiões. O primeiro passo do programa foi este
mapeamento, realizado em conjunto com a empresa
Kairós Desenvolvimento Social, que identificou e
entrevistou, em profundidade, 158 organizações que
realizam atividades de empreendedorismo e geração
de renda na cidade. O resultado foi um relatório que
permitiu uma análise do ecossistema empreendedor
da cidade, mas também das especificidades
regionais, dificuldades e potencialidades dos
territórios e da atuação das organizações. Essa
cartilha traz os resultados da pesquisa que permitiu
identificar propostas que auxiliarão a ADE SAMPA e a
SMDET a ter um planejamento mais coerente com as
necessidades locais.

A Agência São Paulo de Desenvolvimento (ADE
SAMPA) é um serviço social autônomo da
Prefeitura de São Paulo, criada em 2013 e vinculada
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho. A ADE SAMPA busca
promover
o
desenvolvimento
econômico
sustentável da cidade de São Paulo, priorizando
a geração e o fortalecimento de negócios, por
meio de soluções colaborativas, inovadoras e
inclusivas que fomentem o desenvolvimento local
e as vocações econômicas regionais. Tem como
público-alvo empreendedores de baixa renda e
pessoas com menos oportunidades e que moram
nas regiões periféricas da cidade. A Agência atua
com programas e projetos para a inserção de
pessoas ao ecossistema empreendedor buscando
o enfrentamento das desigualdades econômicas e
sociais da cidade de São Paulo.

O QUE FOI FEITO

Foram realizadas 158 entrevistas com descrição do perfil de atuação de cada organização,
parceiros e projetos desenvolvidos sendo organizações não-governamentais, instituições
de ensino e pesquisa, negócios sociais, organizações da sociedade civil de interesse público,
coletivos, fundações, institutos empresariais, associações e cooperativas. As entrevistas
foram realizadas durante seis meses, entre janeiro a junho de 2019.
•
•
•

Destas organizações entrevistadas: 22 organizações encontram-se no Centro ; 10
na Leste 1 ; 19 na Leste 2 ; 15 Norte 1 ; 12 Norte 2 ; 36 na Oeste ; 16 na Sul 1
e 28 na Sul 2 ;
90 executores: ações de ponta na realização de atividades ligadas à geração de
emprego e renda e desenvolvimento econômico;
68 apoiadores: ações de fomento a empreendedores, coletivos e comunidades, como
incubadoras, aceleradoras, apoio técnico, mentoria, financiamento e formação de
redes.
ÁREAS DE ATUAÇÃO PRINCIPAL

ORGANIZAÇÕES ENTREVISTADAS

Capacitação

58

Aceleradora / Incubadora

38

Moda / Confecção

15

Articulação

13

Reciclagem / Upcycling

13

Artesanato

9

Agricultura / Horta

8

Coworking

8

Financiamento à empreendedores

8

Gastronomia

8

Arte, cultura, audiovisual

6

Comunicação

6

RH / Colocação profissional

5

Turismo / Ecoturismo

4

Assessoria

3

Financiamento e apoio a projetos

3

Microcrédito solidário

2

Moradia

1
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7 executores
5 apoiadores

14 executores
22 apoiadores

12 executores
3 apoiadores

8 executores
14 apoiadores

16 executores
3 apoiadores

5 executores
5 apoiadores

6 executores
10 apoiadores

22 executores
6 apoiadores

Leste 1

Norte 1

Leste 2

Norte 2

Centro

Sul 1

Oeste

Sul 2

Veja o estudo mais detalhado acessando:
http://adesampa.com.br/pdl/

DESCOBERTAS - PERFIL DE
CADA REGIÃO SEGUNDO A
ATUAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES

PERFIL

Norte 1

Ações de caráter socioassistencial, com foco
em capacitações e projetos de atendimento
assistencial.

Norte 2

Empreendedorismo baseado em coletivos e
movimentos, com foco em cultura, identidade e
meio ambiente.

Leste 1 e 2

Empreendedorismo de subsistência ou baseado
em conhecimentos práticos ou tradicionais,
que dependem menos de educação formal e
relacionado com identidade local.

Sul 1

Diferenciação entre Oeste, mais próximo do
centro financeiro da cidade e Leste, com ações
baseadas em capacitação ou apoio de projetos de
empreendedorismo a partir de financiamento.

Sul 2

Região em transição para o modelo de negócio
social, com o uso do empreendedorismo social
periférico como identidade. No extremo Sul,
vocação para o ecoturismo e agricultura.

Oeste e Centro

Empreendedorismo globalizado, com base
científica, técnica ou tecnológica. Lógica financeira
nos empreendimentos e projetos.
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POTENCIALIDADE

DESAFIO

Uso de espaços públicos deteriorados e áreas
verdes; empreendedorismo feminino e voltado a
idosos

Grande dependência de recursos governamentais,
pelos muitos convênios realizados.

Valorização das histórias e tradições locais e das
áreas verdes na região.

Dificuldade de financiar projetos inovadores pelo
tradicionalismo da sociedade e de empresas da
região.

Formato de sucesso de participação da
comunidade, com valorização de cultura regional e
existência de redes formais e informais.

Falta de recursos para as organizações e de
interesse de investidores na região e dificuldade
com linguagem de editais.

Existência de muitos pequenos comércios e
empreendedorismo feminino.

Dificuldades burocráticas relacionadas à
formalização dos empreendimentos.

Foco tradicional de investimentos privados, teve
um grande estímulo que permitiu uma rede
de entidades fortalecida. Iniciativas que aliam
conhecimentos práticos com tecnologia.

Necessidade de mais ações que privilegiem a ação
coletiva, em vez da visão de organização formal
isolada de editais.

Articulação de redes, turismo e economia criativa.

Dificuldade em localizar empreendedores que
trabalhem com impacto social e de encontrar
parceiros co-investidores para projetos que ainda
estão no papel.

APONTAMENTOS:
EMPREENDEDORISMO
GLOBALIZADO VS. PERIFÉRICO
As entrevistas apontaram que há uma concentração regional das sedes das organizações apoiadoras
e executoras: as regiões Oeste, Centro e Sul 1 têm predominância de apoiadores enquanto as regiões
Norte, Sul 2 e Leste da cidade tem uma porcentagem maior de organizações executoras. Acontece,
por outro lado, a regionalização de sua atuação, pois algumas organizações do centro-oeste da
cidade hospedam empreendedores da periferia, em formato de coworkings, e as apoiam com aporte
financeiro e técnico, e outras têm atuação exclusivamente na periferia. Com isso, vimos uma distinção
de dois tipos de empreendedorismo: o global e o periférico, mas também a existência de pontes entre
as duas esferas, por meio de organizações como aceleradoras e incubadoras.

Empreendedorismo globalizado têm baixa conexão
territorial ou comunitária, mas:

Empreendedorismo periférico têm fortes conexões
territoriais e comunitárias, mas:

•

•
•

•
•
•
•

Está ligado a mercado, empresas e ambiente
universitário.
Os empreendedores constroem networkings de
negócio.
É empreendedorismo focado em se tornar
“unicórnio” (atingir valor de US$ 1 milhão).
Fazem investimentos buscando retorno
financeiro.
Foco em rentabilidade e escalabilidade em seus
projetos, incluindo aqueles voltados para a
periferia.

•
•
•

Possui poucas conexões externas ao território.
Empreendedores têm pouco ou nenhum acesso
a redes de negócios, mercado e ambiente
universitário.
É muitas vezes empreendedorismo de
subsistência.
Capacitações focadas em questões técnicas ou
manuais, com viés socioassistencial.
Influência de aspectos do território, como
dificuldade de acesso à infraestrutura
de mobilidade, internet e serviços mais
especializados.
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ESTRATÉGIAS ADOTADAS
PELAS ORGANIZAÇÕES
ENTREVISTADAS
Estratégias da ADE SAMPA:
01. APRIMORAMENTO
EMPREENDEDOR

Vai Tec / Capacitações
Empreendedoras /
Atendimento ao
Empreendedor /
Fábrica de Negócios /
Negocia Sampa

05. FOTALECIMENTOS
DE REDES

01

02. VALORIZAÇÃO DE
IDENTIDADE
Mais Mulheres /
Programa de Desenvolvimento
Econômico Local

05

ESTRATÉGIA

02

04
03

Vai Tec / Capacitações
Empreendedoras /
Atendimento ao
Empreendedor /
Fábrica de Negócios

04. PROJETOS COLETIVOS
Vai tec / Programa de
Desenvolvimento
Econômico Local /
Ligue os Pontos

03. SUSTENTABILIDADE
Ligue os Pontos /
Green Sampa

Organizações entevistadas:
1. A construção de uma imagem valorizada
dos territórios e dos negócios periféricos,
que passam a ser identificados, assumidos e
divulgados como “da periferia”, “da quebrada”;
2.

3.

O fortalecimento de identidades étnicas
e comunitárias, com ações voltadas
especificamente para moradores de um
determinado bairro ou para grupos étnicos ou
de gênero.
O fortalecimento da economia local, por meio da
criação de moedas comunitárias que têm curso
limitado ao território, a adoção do princípio da
aquisição de matérias primas ou contratação
de serviços exclusivamente de moradores do
próprio território ou a formação de uma cadeia

de fornecedores com identidade étnica, o
chamado black money.
4. A migração da sede do negócio da periferia
para as áreas centrais da cidade, a fim de se
aproximar das redes e dos recursos disponíveis,
que não chegam à periferia.
5.

A formação de parcerias e redes externas aos
territórios, buscando atuar em conjunto com
o ecossistema empreendedor da cidade, não
apenas do território. Principalmente na Região
Sul 2, surgiram aceleradoras/incubadoras
que fazem a ponte empreendedora periferia/
centro e desenvolvem, no território, ações de
desenvolvimento econômico.

O QUE A ADE SAMPA JÁ FAZ

Aceleração de empreendimentos que desenvolvam
produtos ou serviços inovadores ou com tecnologia
envolvida, estimulando a inserção de jovens de
baixa renda no ecossistema de empreendedorismo
e inovação da cidade de São Paulo.

Um programa de parceria com empresas de
qualificação empreendedora e com o sistema S para
oferta de cursos nas áreas de gestão, marketing,
finanças, contabilidade e outras demandas
identificadas.

Orientações aos micro e pequenos empreendedores
e indicações para as capacitações empreendedoras
oferecidas pela ADE SAMPA.

Criação de espaços públicos de co-trabalho
(coworking) em regiões periféricas com a finalidade
de proporcionar infraestrutura, conteúdos de
qualificação, fomento a redes locais de contato e
empreendedorismo.

Um programa de fomento produtivo para geração de
trabalho e renda com foco nas vocações regionais da
cidade de São Paulo e nas demandas da população,
com realização de parcerias com a sociedade civil.
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Promover
o
desenvolvimento
local
com
protagonismo
do
pequeno
empreendedor,
cooperativas e organismos sociais incentivando-os
a se tornarem fornecedores da administração direta
e indireta pela BEC - Bolsa Eletrônica de Compras.

A Fábrica de Negócios tem como objetivo apoiar
pessoas a validar e testar empreendimentos
inovadores das periferias de São Paulo, além de se
conectarem com as potências e ativos existentes em
seus territórios e assim identificarem oportunidades
de mercado.

Projeto em parceria com a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano, que busca ofertar
cursos de empreendedorismo e aceleração para
agricultores e outros empreendedores da cadeia de
valor da agricultura e alimentação das regiões de
Parelheiros e Capela do Socorro.

Oferta de cursos para o desenvolvimento de
competências socioemocionais e empreendedoras,
por meio do empoderamento feminino e da
aceleração de negócios.

O programa incentiva o desenvolvimento econômico
sustentável da cidade de São Paulo, fomentando
negócios sustentáveis, tecnologias verdes e
qualificação profissional.

