INSTITUTIONAL
SKILLS

O programa visa cofinanciar
projetos de treinamento
e capacitação em parceria
com instituições britânicas.
NOME DO PROJETO
FA.VELA Resiliente
PESQUISADORES
PRINCIPAIS

Tatiana Silva, FA.VELA,
e Steve Evans, Universidade
de Cambridge.
QUANDO ACONTECEU
2015-2016
O QUE É
FA.VELA é uma organização sem
fins lucrativos localizada em Belo
Horizonte, Minas Gerais, que atua
com educação empreendedora.
Seu foco é engajar moradores
das favelas na modelagem e
implementação de projetos e
empresas que, fundamentalmente,
contribuam para elevar a resiliência
das cidades, considerando os
impactos do crescimento urbano
e das mudanças climáticas em
territórios já vulneráveis. Diferente
de quem abre um negócio graças
a uma oportunidade, moradores
de favelas geralmente tornam-se
empreendedores por conta
da necessidade. Uma parte
significativa deles, porém, não
tem educação formal ou técnica
para continuar com sua pequena
empresa. Por isso, o projeto
ofereceu mentoria de
aceleração empresarial
a residentes de favelas
e guetos para modelar
um empreendedorismo
sustentável, inspirando-os
a assumir a liderança
na transformação local.

PRINCIPAIS RESULTADOS
Entre suas muitas ações e produtos,
FA.VELA organizou aulas em
grupo sobre Desenvolvimento
de Habilidades Empreendedoras,
Gerenciamento de Negócio e Projeto,
Comunicações e Marketing. A ONG
também fez mentorias individuais
e personalizadas sobre o tema
Construindo um Negócio Resiliente;
aulas em campo nas quais os
empreendedores visitaram algumas
iniciativas resilientes de sucesso; e
um seminário sobre Sustentabilidade
Industrial conduzido pelo professor
Steve Evans, da Universidade de
Cambridge. Graças a essa parceria,
aliás, FA.VELA teve acesso ao
compartilhamento de metodologias
para eficiência e sustentabilidade
de cadeias produtivas de
empreendimentos. Houve ainda
apoio para o desenvolvimento do seu
sistema de monitoramento e avaliação;
e suporte para o seu desenvolvimento
institucional (por meio de consultoria
focada no planejamento estratégico e
de crescimento da organização).

PRINCIPAIS IMPACTOS
ATÉ O MOMENTO (LEGADO)
FA.VELA tem tido um impacto
enorme na vida de moradores
de favelas, tanto que o
programa Institutional Skills
(edital 2017-2018) selecionou
mais um projeto da ONG —
chama-se FA.VELA Resiliente
— Juventude Vulnerável
e foca especificamente
nos jovens. Juntos, os dois
projetos já aceleraram 71
empreendedores, engajaram mais
de 160 facilitadores e mentores,
ofereceram mais de 1.200 horas
de aulas e mentorias e cobriram
14 cidades brasileiras. Eles
também estabeleceram cerca
de 20 parcerias e atraíram,
com organizações parceiras,
R$ 673 mil em diferentes tipos de
investimentos para os estudantes.
Essas iniciativas vão, sem dúvida,
reverberar em algumas favelas
brasileiras por décadas.
PRODUTO(S)
Site: https://favela.org.br/

