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O que é Perifasul 2050?

 Durante o mês de fevereiro de 2021, a Fundação ABH 
realizou uma pesquisa, via preenchimento de formulário online, 
com os moradores da zona sul de São Paulo tendo como objetivo 
entender as temáticas sociais que, para eles, merecem ser 
trabalhadas com destaque até 2050. Esse processo foi chamado 
de PerifaSul 2050 e contou com a parceria do IDIS na co-
facilitação.

 Com base na pesquisa “O que queremos para a periferia 
sul em 2050?”, foi possível identificar algumas prioridades 
do território e, junto com atores locais, iniciou-se uma série 
de oficinas para validar o resultado e planejar ações que 
contribuíssem diretamente para a superação dos desafios de 
cada temática escolhida.

 O papel da Fundação ABH nesse processo é guiar atores 
locais nessa jornada de conhecimento, construção conjunta e  
transformação, criando pontes entre eles e atores externos, os 
apoiando na descoberta dos ativos que têm em seu poder e 
fortalecendo assim a atuação em rede.

 Dessa maneira, ao longo do ano de 2021, oito reuniões 
foram estabelecidas para discutir o cenário e atuação social na 
região sul. Como resultado desses encontros e das demandas 
trazidas pela comunidade, 3 grandes pilares foram constituídos 
para continuidade do projeto. São eles: Inclusão Produtiva, 
Desenvolvimento Comunitário e Vida Digna & Bem-estar.

 As discussões avançaram e com elas a participação 
efetiva da comunidade que, por sua vez, trouxe temas bastante 
complexos para serem abordados. Para ampliar o debate de 
temas tão importantes surgiu a necessidade da criação dos 
GTs (Grupos de Trabalho). Inicialmente, a ideia de formação 
dos grupos considerava a abordagem de seis GTs: Saúde e 
Segurança Alimentar, Moradia e Questões Ambientais, Redução 
da Violência, Desenvolvimento Comunitário, Inclusão Produtiva, 
Esporte, Arte e Cultura.
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 Embora os seis temas sejam considerados prioritários para o território, critérios  
como familiaridade com eles e material humano especializado eram fundamentais  
para o avanço das ações. Assim, a melhor escolha foi começar com as temáticas que  
os participantes tinham mais proximidade e experiência.

 Outro aspecto importante na decisão, dado que o modelo de trabalho é novo,  
foi começar com menos GTs para poder testá-los na prática antes de expandir para  
os demais. Com base nessas divisões, foram formados os dois primeiros GTs.

 O processo teve início com os grupos de trabalho Esporte, Arte & Cultura, 
que optou por  realizar o mapeamento dos atores e equipamentos aptos a 
atender as demandas  da região para o início dos trabalhos e o grupo de trabalho 
Inclusão Produtiva, que  inclui as temáticas Empregabilidade, Economia Criativa e 
Empreendedorismo, que  resultou no material que aqui apresentamos.
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O que é o GT Inclusão Produtiva?

 O GT Inclusão Produtiva, composto por mulheres que residem e atuam  
profissionalmente na Zona Sul de São Paulo, dedicou- se a pesquisar e debater a  
Inclusão Produtiva nas suas variadas vertentes e abrangências e os subtemas que  
a compõem, são eles: Empreendedorismo, Empregabilidade e Economia Criativa,  
além de buscar trazer essas temáticas para a realidade e analisar sob o prisma dos  
moradores das Periferia Sul.

 Durante a pesquisa e os encontros pudemos identificar quais as oportunidades 
e desafios  a serem trabalhados em ações futuras e dessa maneira acreditamos 
que o primeiro  passo é a conscientização e esclarecimento desses conceitos de 
maneira popular e descomplicada para que a população  possa explorá-los com 
maior potencial. Ao longo das próximas páginas organizamos  e apresentamos um 
compilado das informações pesquisadas e nossas observações  sobre os temas, 
esperamos que o leitor possa extrair desse material o máximo de  entendimentos 
possível, de maneira acessível e direta.

 Boa leitura!
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Quem somos nós? 

 Mulher negra, periférica, candomblecista, esposa, mãe e avó. Tem formação 
em Gestão Empresarial e Gestão Pública com trajetória com mais de 20 anos de 
articulação social na zona sul
de São Paulo.

 É sócia fundadora e gestora da Macambira Sociocultural, uma iniciativa que 
desde 2012 presta serviços de produção, formação e consultoria, tendo como 
princípios básicos a Educação Popular, a Diversidade e o Território, para promover e 
fomentar ações inovadoras que gere diferentes recursos e intensifique a sustentab-
ilidade periférica.

Alânia Cerqueira
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Quem somos nós? 

Cria do Jardim Angela, Zona Sul de São Paulo, é formada em propaganda 
e marketing, trabalhou mais de 10 anos em grandes empresas, atuando na 
área de Marketing e Comunicação. Em 2017 resolveu mudar o rumo de sua 
carreira e usar o seu conhecimento para trazer mais visibilidade através da 
comunicação para pequenos empreendedores, projetos sociais e culturais nas 
periferias através da Bora Lá!, Agência de Comunicação e Marketing Popular, 
uma das primeiras agências de comunicação com foco no público de quebrada 
e que até aqui já atendeu mais de 300 negócios.

Além disso, Ju Dias é idealizadora do Catálogo de Quebrada, projeto que 
pretente trazer visibilidade a pequenos artesãos da periferia.
 

Ju Dias

77
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Quem somos nós? 

 Artesã, mãe solo, periférica e publicitária, atuou na área de mídia online e 
offline de grandes agências por 10 anos.

 Em busca de um trabalho com mais propósito optou por uma transição de 
carreira que lhe permitisse estar mais presente e próxima da realidade do seu 
território.
 
 Atualmente é integrante de coletivos socioculturais da Zona Sul de São 
Paulo, como e-Bairro, União Akasha e Sarau do Binho, contribuindo nas áreas de 
comunicação, marketing e produção cultural.

Naiara Padial Corso
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...a partir da demanda 
da comunidade surgem 
iniciativas e soluções 
próprias que favorecem 
o bem comum...

A Fundação ABH é uma OSC 
(Organização da Sociedade Civil) que 
atua na Zona Sul de São Paulo e tem 
como princípios a redução da pobreza, 
promoção da igualdade social e do 
desenvolvimento sustentável.

Um dos principais ativos da Fundação 
é seu poder articulador com iniciativas 
locais, organizações, empresas e outras 
fundações que compartilham dos 
mesmos ideais e que podem contribuir 
para a construção de um propósito 
comum visando maximizar o impacto 
das ações no território.

Para a Fundação ABH, desenvolvimento 
comunitário tornou-se uma estratégia 
de investimento social privado 
com o propósito de impulsionar o 
desenvolvimento territorial sustentável 
por meio de ações baseadas no 
reconhecimento e valorização do papel 
das lideranças e ativos locais.

Seu potencial transformador está em 
estabelecer um percurso de dentro 
para fora, ou seja, a partir da demanda 
da comunidade surgem iniciativas e 
soluções próprias que favorecem o 
bem comum, podendo contar com 
apoio externo, se conectados com os 
interesses e prioridades locais.
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Ausência do olhar sistêmico para 
criar evidências e desarticulação 
institucional;

Disponibilidade de recursos 
financeiros para investimento e 
concessão de crédito;

Falta de informação referente a 
busca por vagas de empregos e 
meios de empreender;

Saturação de profissionais para 
determinadas áreas;

Diferentes “realidades” em um 
mesmo país;

Dificuldades de acompanhar as 
transformações do mercado de 
trabalho;

Dificuldade em empreender e 
destinar a produção, seja ela de 
produtos ou serviços.

Inclusão
Produtiva
 A inclusão produtiva busca ger-
ar trabalho e renda de maneira estável 
e digna para as populações em situação 
de pobreza ou vulnerabilidade social. A 

Em grande parte são as iniciativas 
privadas que provocam e 
mobilizam atores governamentais 
para discussão da temática e que 
pouco inclui os atores sociais, 
principalmente os periféricos;

Precariedade da vida escolar, que 
acumula o déficit de aprendizagem 
e dificulta a dinâmica e a conexão 
com o mercado de trabalho;

A crise do trabalho (precarização, 
insegurança social, diminuição 
dos postos de trabalho e aumento 
da exigência da qualificação);

Racismo institucional;

Crise ambiental;

Envelhecimento da população;

Fenômeno da tecnologia e 
redução de vagas;
 
Urbanização, mudanças relação 
cidade/campo(produção/
consumo);

Desafios

ideia é facilitar a superação de pro-
cessos crônicos de exclusão social, 
por meio do empreendedorismo e da 
empregabilidade.
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A identificação de novas economias e 
mercados, economia verde, economia 
digital, economia circular, mundo 
tecnológico, mercado da saúde e 
cuidados e alimentação saudável, entre 
tantos outros;

Vocação econômica adequada de cada 
território;

Combinação de esforços e atuação e 
impacto coletivo;

Apoiar na ponta, empreendedores, mas 
também todo o ecossistema gerando 
conhecimento e evidências;

Oportunizar diálogo mais próximo 
de quem realiza formações e das 
empresas;

Estímulo ao empreendedorismo com 
propósito;

Olhar integral, sistêmico, que leve em 
conta fatores históricos, conjunturais, 
estruturais;

Iniciativas colaborativas, intencionais e 
atuantes.

Potencialidades

*A economia verde resulta de três 
grandes pilares: tecnologia de 
menor impacto ambiental, iniciativas 
empresariais e a consciência coletiva 
da população. ... Outro bom exemplo 
de economia verde está na aplicação 
da logística reversa, área responsável 
pelo fluxo reverso dos produtos, 
através da reciclagem, por exemplo.
 
*A Economia Digital se refere às 
atividades econômicas que usam 
tecnologias de computação digital, ou 
seja, produtos e serviços baseados 
no ambiente digital. Exemplo, bancos 
digitais, plataformas de serviços 
freelancer, aplicativos de delivery ou 
de caronas.

*Economia circular é um modelo 
econômico quem tem seus moldes 
na redução, reutilização, recuperação 
e reciclagem de matérias-primas e 
energia buscando fazer um melhor uso 
dos recursos naturais. Esse modelo 
surge como um contraponto ao 
modelo econômico linear, de extração 
de matéria-prima, transformação, 
uso e descarte de resíduos, que está 
se tornando insustentável.

Inclusão
Produtiva
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Quer se aprofundar no tema 
da Inclusão Produtiva? 

Comece por aqui:

Inclusão
Produtiva

SEBRAE

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/programas/inclusao-
produtiva-sebrae,52f1a1bce6627710VgnVCM1000004c00210aRCRD

Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo

https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/geracao-de-renda-atraves-da-
inclusao-produtiva/

WWP (World without Poverty)

https://wwp.org.br/politica-social/inclusao-produtiva/
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Os processos de globalização, 
a automatização da indústria, 
a redução da vida útil do 
conhecimento;

Ausência de políticas públicas de 
empregabilidade a populações 
marginalizadas do mercado de 
trabalho (egressos, LGBTQIA+, 
PCD);

A importância de os setores 
reconhecerem quais competências 
e habilidades serão essenciais para 
as empresas no futuro;

As tendências de atuação se 
modificam muito rápido, trazendo 
o desafio de identificar quais são 
os segmentos mais promissores;

Não é importante apenas a 
profissão, mas sim as habilidades 
para o desenvolvimento de 
atividades específicas.

Qualificação profissional;

Construir um plano de carreira 
dentro da área escolhida;

Oportunidade de escolha da 
área de atuação;

Constante atualização e 
adaptação às mudanças do 
mercado de trabalho;

Concorrência de profissionais;

Falta de experiência na 
juventude e baixa remuneração 
na maturidade;

Preconceito em relação a 
profissionais a partir de certa 
idade;

Habilidades e Competências 
que devem estar incorporadas 
na contratação do indivíduo;

As empresas não reconhecem 
os baixos níveis de educação 
da população;

Desafios

Emprega-
bilidade
 A empregabilidade diz respeito à 
capacidade que um profissional tem de 
conseguir uma vaga de emprego e, so-
bretudo, se manter nele. O conceito diz 
respeito à aptidão de uma pessoa de se 

manter ativa no mercado de trabalho.
A empregabilidade é uma habilidade 
que pode ser desenvolvida e necessita 
de constante atualização.
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As empresas desenvolverem práticas e assumirem suas responsabilidades   
ou comprometimento dos setores em estimular a empregabilidade,
desobrigando que é somente responsabilidade e mérito do indivíduo 
profissional;

Estímulo à Qualificação Profissional;

Construir um plano de carreira dentro da área escolhida;

Formação e Qualificação a juventude;

Reconhecimento de profissionais 50+ (maturitis).

1616

Potencialidades

Emprega-
bilidade
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Empreender por escolha e não 
por necessidade;

Assumir riscos;

Envolver-se em todas as áreas 
do negócio, mesmo sem ter 
conhecimento ou preparo;

Acompanhar as oscilações do 
mercado de atuação;

Necessidade de adaptação às 
tendências;

Rede de apoio, fornecedores e 
parcerias (network);

Reserva financeira para 
investimentos.

Capacitação em ambos os casos, e 
não necessariamente está atrelado 
a formação universitária;

Atualmente com o avanço de 
tecnologias distintas existem 
muitas oportunidades em cursos 
livres que podem garantir o 
conhecimento necessário para 
empreender e a preencher vagas 
disponíveis nas corporações. 

Desafios Potencialidades
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Em-
preende-
dorismo
 Empreendedorismo além de definir 
o profissional que cria um negócio próprio 
é um termo também muito utilizado 
como qualidade profissional no mercado 
de trabalho.
 No primeiro caso o indivíduo cria 
sua atividade remunerada seja de forma 
individual ou coletiva.
 No segundo, o indivíduo reúne 
uma série de características que fazem 
dele um profissional empreendedor e 
consequentemente contribuem para a 
empregabilidade desse profissional.

 O empreendedorismo é sem 
dúvida a maneira mais positiva de se 
melhorar a vida das pessoas em diver-
sos aspectos.
 Por isso, precisa ser cada vez 
mais incentivado para que mais 
brasileiros tenham a coragem de 
empreender, gerar empregos, movi-
mentar a economia e transformar seus 
sonhos em realidade.
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Empreendedorismo
e Empregabilidade
Quer se aprofundar no tema do 
Empreendedorismo e Empregabilidade?

Comece por aqui:
FIA – Fundação Instituto de Administração

https://fia.com.br/blog/empregabilidade/

UOL Economia – Empregos e Carreira

https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2021/06/30/
desemprego-pnad-ibge.htm

Empregabilidade – O grande desafio do século XXI

https://administradores.com.br/artigos/empregabilidade-o-grande-desafio-do-
seculo-xxi

FIA – Fundação Instituto de Administração

https://fia.com.br/blog/empreendedorismo-2/

SEBRAE/MG

https://sebraemg.com.br/empreendedorismo/

IDinheiro

https://www.idinheiro.com.br/negocios/empreendedorismo/
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 O conceito de Economia Criativa é relativamente novo, portanto, não 
há uma definição “pronta” e única sobre o termo. O que podemos afirmar é 
que a ideia da Economia Criativa, como o próprio nome diz, é unir economia 
com criatividade, possuindo como matéria-prima o capital intelectual, isto 
é, carregado por valores simbólicos.

 Assim, de um lado temos a Economia, que diz respeito à ciência que 
regula a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. E, de 
outro lado, temos a criatividade, que significa ser capaz de criar algo ou 
transformar algo que já existe.

 O pesquisador britânico e especialista na área, John Howkins 
(2001), sustenta que é justamente a relação que se dá entre a economia, 
a criatividade e o campo simbólico que constitui a Economia Criativa.

Os segmentos da economia criativa podem ser:

AUDIOVISUAL (produção, desenvolvimento de conteúdo, edição, fotografia, 
programação, transmissão, distribuição e exibição);

ARQUITETURA (design e projetos de edificações, paisagens e ambientes, 
planejamento e conservação);

ARTES CÊNICAS (criação artística, produção e direção de espetáculos 
teatrais e de dança);

DESIGN (design gráfico, de multimídia e de móveis);

EDITORIAl (edição de livros, jornais, revistas e conteúdo digital);

EXPRESSÕES CULTURAIS (criação de artesanato, museus, bibliotecas, 
folclore);

MODA (desenho de roupas, calçados e acessórios);

MÚSICA (gravação, edição e mixagem de som, criação e interpretação 
musical);

PUBLICIDADE (publicidade, marketing, pesquisa de mercado e organização 
de eventos);

PATRIMÔNIO E ARTES (serviços culturais, ensino superior de artes, 
gastronomia, museologia e produção cultural);

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC (desenvolvimento 
de software, sistemas, consultoria em TI e robótica).

Economia Criativa 
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Educação e formação em diferentes 
níveis, ao desenvolvimento de 
competências criativas;
 
Retenção de capital humano e 
implementação de modelo de 
negócios;
 
Falta de estrutura e respaldo 
legislativo para registrar projetos e 
criações criativas (Marcos Legais);
 
Conseguir dar valor econômico às 
ideias que geram produtos e ser e 
criar uma cultura empreendedora, 
principalmente as iniciativas 
comunitárias, periféricas 
(desvalorização);
 
Diferenciar os setores culturais 
criativos (relacionados às artes e 
os modos tradicionais de vida) dos 
industriais/comerciais criativos, 
pois requerem atores, públicos, 
recursos e dimensão simbólica 
distintos;

Apostar na sustentabilidade 
aliada a criação;

Ter a internet como aliada a 
divulgação e aprendizado;

Investir em novas tecnologias, 
principalmente em territórios 
afastados da grandes capitais e 
metrópoles;

Dificuldades de acesso a 
investimentos e investidores.

 A ampla gama de ideias, processos 
e empreendimentos que podem 
utilizar a criatividade e capital 
social para criação de produtos e 
serviços;

Estímulo a projetos que tenham 
ações direcionadas para atender a 
ODSs e Impacto Social Positivo.

É um setor que mesmo durante 
a crise pandêmica se manteve 
em crescimento e forte 
reconhecimento;

Ter a economia criativa como 
transformadora das dinâmicas
culturais, políticas, econômicas e 
tecnológicas;

Difusão dos processos 
colaborativos e rede.

Economia Criativa 
Desafios Potencialidades
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A potência da criatividade 
de todos os trabalhadores, 
consumidores e 
empreendedores é essencial 
para a geração de inovações e 
o aumento da competitividade 
dos negócios.

As sociedades que apresentam 
níveis educacionais altos – 
talentos e habilidades – têm 
mais chances de empreender 
negócios inovadores e 
criativos. Assim sendo, o papel 
dos governos em assegurar 
educação para todos e de 
qualidade é cada vez mais 
importante. O crescimento 
econômico está sendo liderado 
pela produção baseada 
no conhecimento, ideias e 
informação: ativos intangíveis 
que impõem uma nova agenda 
aos poderes públicos e perfis 
distintos aos empreendedores 
da Nova Economia. Um papel 
importante também está 
reservado aos institutos de 
pesquisa e às universidades 
com suas competências em 
tecnologia e inovações em 
geral.

Economia
Criativa 
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O que é Economia Criativa? Descubra como fazer para trabalhar 
nessa área
https://ead.univali.br/blog/economia-criativa#:~:text=Dentro%20do%20
setor%20econ%C3%B4mico%2C%20%C3%A9,prod
u%C3%A7%C3%A3o%20da%20sua%20s%C3%A9rie%20favorita.

Desafios da economia criativa no Brasil
https://itforum.com.br/noticias/chanel-usa-data-center-como-tema-de-desfile-e-
leva-tecnologia-para-passarelas/

Economia criativa e novos desafios do desenvolvimento
https://futuri9.com/2018/07/12/economia-criativa-e-novos-desafios-do-
desenvolvimento/

Plano da Secretaria da Economia Criativa
https://garimpodesolucoes.com.br/wp-content/uploads/2014/09/Plano-da-
Secretaria-da-Economia-Criativa.pdf

British Council
https://www.britishcouncil.org.br/atividades/artes/economia-criativa/pesquisas/
mapeamento

Economia Criativa 
Quer se aprofundar no tema do 
Empreendedorismo e Empregabilidade?

Comece por aqui:
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Orientação Metodológica, Pesquisa, Organização
de Conteúdos e Sistematização

Alânia Cerqueira

Pesquisa, Organização de Conteúdos e diagramação

Naiara Padial Corso

Pesquisa, identidade visual e diagramação

Ju Dias

Ficha Técnica
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CONTATOS:

ALÂNIA CERQUEIRA
(11) 98521 5641
@macambirasociocultural
macambirasociocultural@gmail.com

JU DIAS
(11) 96311 3744 
@boralacomunicacao
boralacomunicacao@gmail.com

NAIARA PADIAL CORSO
(11)98097 8190
npcpublicidade@gmail.com


