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A
paraibana Francisca Oliveira tem um proble

ma. Mas ele pode ser considerado um bom 

problema. Francisca trabalha como costurei

ra em um pequeno empreendimento e lida 

com a dificuldade de não ter um chefe ou regras preestabe

lecidas a seguir. Aos 42 anos, costura bolsas, cestos, porta-

lápis, estojos e acessórios usando lona plástica reaprovei

tada de banners. Os produtos levam a marca Cardume de 

Mães, grupo formado há cerca de quatro anos na periferia 

de São Paulo e que hoje vende para lojas como as da rede 

Tok&Stok e para empresas à procura de brindes e material 

de escritório. Francisca está começando seu próprio negócio. 

Isso só foi possível porque conheceu a ONG Design 

Possível num centro comunitário de Campo Limpo, bairro 

da Zona Sul de São Paulo, onde mora. Criada por dois pro

fessores, em 2004, como um projeto de extensão das uni

versidades Maekenzie. no Brasil, v de Firenzc. na Itália, a 

ONG nasceu com o objetivo de aprimorar o design de peças 

produzidas por grupos de trabalho na periferia paulistana. 

Com um desenho mais atual e moderno, acreditam os fun

dadores da ONG, os produtos ganham maior apelo comer

cial, o que contribui para a geração de renda e a integração 

social das pessoas desempregadas dessas comunidades. 

Mas a experiência com o grupo Cardume cie Mães, 

do qual Francisca e outras quatro mulheres participam, 

mostrou que apenas criar produtos bonitos não é suficien

te. "Começamos a esbarrar em problemas que não eram da 

nossa área", afirma o professor universitário Ivo Pons, coor

denador da Design Possível. As artesãs não se enxergavam 

como empreendedoras, mas como simples executoras dos 

projetos da ONG. Elas tinham dificuldades para cumprir pra

zos, não se importavam em controlar a qualidade das peças 

e muitas vezes desistiam da produção no meio do processo. 

Os coordenadores da ONG compreenderam que era 

necessário desenvolver nas pessoas o desejo de empreen

der. Para isso, buscaram profissionais de outras áreas, como 

ciências sociais e administração de empresas, e passaram a 

estudar o empreendedorismo social. Criaram, então, uma me

todologia de formação chamada Empreendedores Possíveis. 

Constituído de seis módulos, o curso tem o objetivo inicial 

de melhorar a comunicação entre os participantes e garantir 

boas relações interpessoais. Isso porque, mesmo quando co

meçam a trabalhar juntos, os participantes não se veem como 

times cuja meta é produzir de forma mais eficiente, e enfren

tam dificuldades até para chegar a um consenso sobre coisas 

corriqueiras. "Muitas mulheres não ensinavam às outras por

que não davam valor ao próprio conhecimento", afirma Pons. 

A proposta do curso é transmitir desde conheci

mentos técnicos, como os de corte, costura, estamparia, 

produção em série, criação c desenvolvimento de um pro

duto, até questões comerciais, passando por direitos do 

consumidor, controle de qualidade e relação com o cliente. 

A formação dura três anos. O primeiro ano é reservado às 

aulas técnicas. No segundo, quem quiser e tiver habilidade 



para continuar passa a fazer parte de uma espécie de incu

badora, onde os integrantes aprendem a colocar em prática 

um plano de negócios. No terceiro ano, a ONG assume um 

papel mais de coadjuvante na rotina do grupo de trabalho, 

contribuindo para a geração de oportunidades de negócios. 

Hoje, a função principal dos designers e educa

dores sociais da Design Possível concentra-se em for

mar as pessoas da comunidade e articular o desenvol

vimento de produtos que possam ser bem aceitos pelo 

mercado. "O resultado tornou-se muito mais consistente", 

diz Pons. As artesãs passaram a se mobilizar para sugerir 

novos materiais, entenderam que o acabamento capricha

do das peças é importante e não estouram mais os prazos. 

INDEPENDÊNCIA_0 trabalho da Design Possível 

para formar empreendedores sociais começa a ciar os primei

ros resultados. Francisca e as colegas Herculànca Reis, Maria 

Solange Lima. Maria Rosalina Matos e Eliane Marques come

moraram, no final de junho. a inauguração de sua pequena 

sede no Campo Limpo. "Agora sinto que sou dona do meu pró

prio negócio", diz Herculânea, 33 anos. no espaço de 40 metros 

quadrados onde são feitos os protótipos dos produtos, o esto

que de materiais da divisão de tarefas. Antes elas trabalhavam 

no prédio do Projeto Arrastão, um espaço comunitário do bair

ro, porque receavam assumir o custo de R$ 400de um aluguel. 

Mas as cinco sócias já começam a ver o negócio 

melhorar. A fabricação das peças de lona rende cerca de 

R$ 750 ao mês para cada uma." Mas não ganhamos isso todos 

os meses. Entre janeiro c março, o movimento cai bastante", 

diz Francisca, que agora faz um curso de finanças pessoais 

para aprender a lidar com a sazonalidade. Com as contas or

ganizadas, as pequenas empresárias já começam a receber 

encomendas diretamente, algo que não acontecia no início 

do projeto. Mas há ainda um obstáculo que não consegui

ram superar: a insegurança para lidar com os compradores. 

"A gente ainda não tem confiança suficiente para fazer tudo 

sozinha. Mas estamos aprendendo", afirma Herculânea. 

GENTEGRANDE Com o passar dos anos, a De

sign Possível também se emancipou. De um grupo forma

do por voluntários alojados em uma sala emprestada pela 

Universidade Maekenzie, o projeto tornou-se uma ONG 

em janeiro de 2009, com 15 participantes e endereço pró

prio. "Viramos gente grande", afirma Pons. Agora a ONG 

quer realizar uma outra transformação social. Começou 

a mostrar para estudantes de desenho industrial que há 

possibilidade de trabalho remunerado no terceiro setor. 

A carreira de universitários dessa área acontece princi

palmente na indústria. "Queremos divulgar que é possí

vel trabalhar como designer na área social", diz Pons. Dos 

15 jovens que atuam na ONG, dez são sócios e recebem 

um pró-labore, quatro são estagiários e um é aprendiz. 

A receita da ONG vem de cursos e palestras, além 

de prestação de serviços de design gráfico, venda dos 



produtos e também dc part icipação 

cm projetos patrocinados. Um deles 

é bancado pela Cummins, fabricante 

de motores e geradores, na favela Jar

dim Cumbica, na cidade de Guarulhos 

(SP). Em parceria com uma escola téc

nica, a ONG ajuda na formação de cos

tureiras e no desenho dos uniformes, 

tanto os usados pelos funcionários da 

empresa como os vendidos a outros 

clientes. Já no sistema penitenciário 

do Tremembé, a 130 quilômetros de 

São Paulo, a Design Possível cria produtos para os deten

tos confeccionarem nas oficinas de produção de papel 

artesanal. O curso é patrocinado pela empresa de papel e 

celulose Fibria e pela ABTCP, associação técnica do setor. 

A Design Possível busca ainda sinergias entre os 

projetos. Assim, as estampas de camisetas criadas pelos 

jovens do movimento Design dc Perifa, grupo de grafitei-

ros do Projeto Arrastão, serão usadas pelas costureiras 

EMPREENDEDORISMO Ivo Pons, 

ao centro, em reunião semanal com os 

jovens que coordena na ONG Design 

Possível, formada por profissionais 

de áreas como desenho industrial, 

administração e ciências sociais: foco 

em comunidades carentes da periferia 



da favela Jardim Cumbica, que, por sua vez, foram con

tratadas pelo Arrastão para confeccionar os uniformes 

dos funcionários e dos alunos do centro comunitário. 

A meta atual dos integrantes da Design Possível é ex

pandir seu trabalho e montar uma espécie dc rede interesta

dual. A ONG já conta com representantes 

em Florianópolis (SC), Manaus (AM) e 

Curitiba (PR) e, para crescer, participa 

de encontros nacionais de estudantes de 

desenho industrial. Mas a principal mis

são da Design Possível está longe de ser 

totalmente concluída. "Queremos tirar as 

pessoas da vulnerabilidade usando o de

sign como ferramenta de transformação 

social", afirma Pons. Francisca Oliveira e 

as colegas do Cardume dc Mães já deram 

o primeiro passo rumo a essa nova reali

dade sonhada pelos jovens designers, m 
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