
Como Projetar e Monitorar Redes de Economia Solidária

Objetivo

O  curso  se  destina  a  ensinar  como  projetar  empreendimentos  e  redes  colaborativas  de 
economia  solidária  e  como  otimizar  os  fluxos  econômicos  nessas  redes  em  cenários  de 
crescimento,  de  equilíbrio  dinâmico  ou  de  retração  econômica,  tomando  como  ponto  de 
partida  as  necessidades  e  demandas  diagnosticadas  em um território  ou  rede  solidária.  A 
projetação dos empreendimentos e redes é feita com a utilização da Tecnologia Solidarius 
disponível no portal solidarius.net.  

Conteúdos e Metodologia

O curso está dividido em cinco módulos: 

1- Redes Colaborativas de Economia Solidária – Fluxos Econômicos e Produção sob 
Demanda.

2- Diagnóstico de Necessidades e Demandas Econômicas 
3- Projetação de Empreendimento Econômico Solidário
4- Projetação de Rede Colaborativa de Economia Solidária
5- Monitoramento e Otimização de Fluxos Econômicos em Redes de Economia Solidária.

O educando participará de um grupo de trabalho que deverá funcionar como comunidade de 
aprendizagem. A inscrição de um grupo com cinco ou mais  participantes de uma mesma 
cidade, região ou rede possibilitará ao grupo, se assim o desejar, que os seus estudos sejam 
feitos com base em dados dessa cidade, região ou rede, a serem levantados pelos próprios 
participantes durante a realização do curso, de modo que a projetação de empreendimentos e 
redes sirva ao final como subsidio para intervenção na sua própria realidade concreta. 

A  metodologia  do  curso  consiste  em  leitura  e  apreciação  de  textos,  intercâmbios 
comunicativos  com  os  participantes  do  grupo  de  trabalho  para  problematização  e 
aprofundamento  do  conteúdo,   elaboração  de  produtos  individuais  e  coletivos  a  serem 
apresentados e avaliados para a obtenção de certificado de conclusão do curso oferecido em 
parceria por Solidarius Brasil e entidades conveniadas. 

Na primeira fase, estuda-se o que são e como são organizados os fluxos econômicos em redes 
colaborativas de economia solidária para compreender-se como pode ser projetada a produção 
sob demanda, facilitando-se a sustentabilidade de empreendimentos e de redes econômicas.

Na segunda fase estuda-se a elaboração de diagnósticos de necessidades e demandas, valendo-
se de bases de dados do IBGE e de instrumentos de coleta de informação primária que podem 
ser utilizados para o levantamento de dados nos territórios ou redes.  

Na  terceira  fase  elabora-se  um  Plano  de  Viabilidade  de  Empreendimento  Econômico 
Solidário, estudando-se os seus conceitos básicos. Cada participante deverá elaborar ao menos 
um plano,  utilizando  as  ferramentas  de  planejamento  do  Solidarius,  podendo  valer-se  de 
modelos disponibilizados no Banco Público de projetos para ajustá-los segundo as demandas 
e necessidades que deverão ser atendidas na rede de economia solidária que será projetada. 



Na quarta etapa os projetos de empreendimentos elaborados são integrados na Projetação de 
uma Rede Colaborativa  de  Economia  Solidária.  São realizados  os  diagnósticos  de  fluxos 
econômicos no interior da rede e em seus intercâmbios com atores externos, considerando 
entradas e saídas de produtos, serviços e valores. 
  
Na quinta etapa são projetados cenários de crescimento e de equilibração e são feitos ajustes 
nos planos dos empreendimentos e nas conexões de rede, para otimizar os fluxos econômicos 
em seu conjunto para elevar-se a margem de equilíbrio e de sustentação da rede de economia 
solidária.

Conteúdos Programáticos do Curso

1. Redes Colaborativas de Economia Solidária 
    – Fluxos Econômicos e Produção sob Demanda.

1.1. Redes de Economia Solidária e seus Fluxos Econômicos
1.2. Redes de Economia Solidária e Laços de Sustentabilidade
1.3. Redes de Economia Solidária e Produção Sob Demanda

• Demanda de consumo final atendida em economia de escala
• Demanda de consumo final atendida em economia de escopo
• Produção em Escopo e em Escala
• A importância da Produção sob Demanda para o Desenvolvimento Local
• Atendendo à Demanda de Consumo Produtivo
• Comercialização e Intercâmbio Econômico Solidário
• Atendendo à Demanda de Financiamento

2. Diagnóstico de Necessidades e Demandas Econômicas

2.1. Diagnóstico de Necessidades e Demandas Econômicas – Visão Geral 
• Instrumento para Pesquisa e Diagnóstico de Gastos e Consumo Mensal Familiar
• Instrumento para Pesquisa e Diagnóstico de Produção e Serviço

2.2. Como realizar diagnósticos informatizados de necessidades e demandas econômicas 
com o  emprego da Tecnologia Solidarius

• Diagnóstico de Consumo Final
• Diagnóstico de Consumo Produtivo

3. Projetação de Empreendimento Econômico Solidário

3.1   Visão Geral e Conceitos Básicos
3.1.1 Viabilidade e Sustentabilidade

• Viabilidade Econômica
• Sustentabilidade Ecológica
• Sustentabilidade Solidária

3.1.2 A Importância do Planejamento
3.1.3 Conceitos Básicos na Organização de um Empreendimento
3.2  Planos de Viabilidade e Avaliação Financeira
3.2.1  Como elaborar Planos de Viabilidade de Empreendimentos Econômicos

A. Planejando um Empreendimento no setor de Produção
B. Planejando um Empreendimento no setor de Comércio
C. Planejando um Empreendimento no setor de Serviço
D. Planejando a Sustentabilidade Eco-solidária de um Empreendimento Econômico

3.3 Como projetar a sustentabilidade de um Empreendimento Eco-solidário com o emprego 
da  Tecnologia Solidarius.



4. Projetação de Rede Colaborativa de Economia Solidária

4.1 O que são fluxos de valor em economia do rede 
• Exemplos de Fluxos de Valor em Redes de Economia Solidária

4.2 Realizando Diagnósticos de Fluxos Econômicos de Rede com a Tecnologia Solidarius
• Banco de Redes
• Gerenciando Minhas Redes
• Diagnósticos de Redes Econômicas Colaborativas 

- Consumo Final
- Fluxo Material
- Fluxo de Valores
- Cadenciamento por Empreendimentos/Iniciativas
- Cadenciamento por Graus de Conectividade
- Cadenciamento por Produtos/Serviços/Insumos

• Sugestões para Crescimento e Consolidação de Redes de Economia Solidária
- Cadenciamento e Divisão de Demanda Atendida

5. Otimização de Fluxos Econômicos em Redes de Economia Solidária

5.1 Como otimizar Fluxos Econômicos de uma Rede
5.2 Como abaixar o Ponto de Equilíbrio de uma Rede
5.3 Como aumentar o Grau de Realimentação em uma Rede
5.4 Como Otimizar o Excedente de uma Rede
5.5 Como Otimizar o Percentual de Expansão de uma Rede
5.6  Como  Monitorar  os  Fluxos  Econômicos  de  uma  Rede  em  Expansão,  Retração  ou 
Equilíbrio

Investimento

O valor total do curso por inscrição individual é de R$ 360,00 podendo ser parcelado em até 2 
vezes de R$ 180,00.

Inscrição de turmas completas com dez participantes tem abatimento de 10% por inscrição.

Governos,  ONGs e  Redes  de  Economia  Solidária  que  desejem estabelecer   acordos  para 
capacitação para mais de 10 participantes ou para a realização desse curso na modalidade 
presencial, favor contatar pelo email: euclides.mance@solidarius.com.br    


