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Esta ação integra o programa desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em Gestão            
Alternativa - NEGA, orientado ao fortalecimento dos Bancos Comunitários de          
Desenvolvimento e dá continuidade ao projeto de capacitação, desenvolvido em          
2019 na comunidade do Bairro Cascata intitulado “Programa de apoio aos negócios            
populares”. A mudança de cenário provocada pela pandemia da Covid-19 demandou           
adaptações tanto na dinâmica, de presencial para virtual, como no tipo de conteúdo             
a ser abordado. Há inúmeras iniciativas de socorro ao pequeno empreendedor,           
sobretudo neste momento de crise sanitária e econômica, mas que dificilmente           
contemplam as especificidades dos negócios populares. As relações de organização          
e produção nas periferias não se enquadram às lógicas preconizadas pelo mercado.            
O desafio deste projeto consiste na ativação dos circuitos econômicos locais. Como            
desenvolver ferramentas adequadas que atendam as demandas da comunidade e          
que conduzam a sua efetiva participação? Para atender a esse objetivo,           
trabalhamos junto ao Banco Comunitário Cascata na elaboração de ações que serão            
desenvolvidas virtualmente, voltadas à reorganização da economia do bairro e à           
capacitação dos trabalhadores autônomos e dos pequenos negócios. O uso das           
redes sociais como canal de aproximação das iniciativas do bairro é o nosso ponto              
de partida. O processo inicia com a divulgação e inscrição dos empreendedores da             
comunidade, através de um questionário online que permite identificar seu perfil e            
principais demandas. Posteriormente, será criada uma página no Facebook         
exclusiva à comunidade que servirá para a divulgação das atividades econômicas do            
bairro, além de funcionar como plataforma para o compartilhamento de materiais de            
capacitação em forma de “lives”, vídeos e cartilhas. Está ainda previsto o            
acompanhamento sistemático para um grupo de interessados, utilizando a         
metodologia desenvolvida em 2019, agora adaptada ao uso de ferramentas virtuais.           
Este conjunto de atividades se articula para fortalecer a economia local e incentivar             
a participação comunitária. 


