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A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares - ITCP é uma atividade de extensão
universitária da Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro - COPPE/UFRJ.
Centrada no fortalecimento do cooperativismo, visa inserir no sistema formal da economia
setores marginalizados tanto social quanto economicamente. Além de atuar no campo do
desenvolvimento econômico, subsidiando propostas de políticas públicas, parte significativa
de seus esforços busca responder às novas relações no mundo do trabalho, afirmando a
autogestão e a cidadania.
Fórum privilegiado de reflexão sobre educação, tecnologia e qualificação profissional, na
perspectiva do trabalho coletivo, a ITCP vem se consolidando como instrumento de inserção
do cidadão na sociedade.
São quatro as principais vertentes de ação: Incubagem de Cooperativas, Políticas Públicas,
Observatório do Cooperativismo, Trabalho & Cidadania e Educação Cooperativista. A
Incubagem de Cooperativas organiza e acompanha grupos de trabalhadores até sua inserção
no mercado. Uma equipe multidisciplinar, com a participação de professores, pesquisadores,
técnicos e estudantes, no período de Incubagem, dá apoio técnico e educacional, promove e
assessora os trabalhos, e estimula a busca de novos conhecimentos, de forma a permitir que,
no máximo em três anos, os grupos tenham condições de sobreviver economicamente num
espaço marcado pela competição.
IncubCOOPE é a metodologia desenvolvida pela ITCP/COPPE para vencer este desafio.
Buscando corresponder às demandas diferenciadas do indivíduo e do grupo, e considerando a
necessidade de investir na qualificação em novas profissões, a metodologia IncubCOOPE
privilegia as vertentes da tecnologia e da educação.
Nesta linha, além de apoio e incentivo ao aumento do nível de educação para o trabalho
coletivo e auto gestionário, introduz na formação básica dos cooperados dois aportes
educacionais: cidadania e informática.
Cooperativas Graduadas
Cooperativas Incubadas
Início de funcionamento: 1995
Endereço: Praça Jorge Machado Moreira, 100 - Ilha da Cidade Universitária - Rio de Janeiro RJ - CEP: 21941-971 - Caixa Postal 68012
Telefone: 55 21 2598-9240 - Tel/fax: 55 21 2260-1383
Responsável:
Gonçalo Guimarães - Coordenador Geral | goncalo@itcp.coppe.ufrj.br
Rojane Fiedler - Coordenação | rojane@itcp.coppe.ufrj.br
E-mail: itcp@itcp.coppe.ufrj.br
Site: www.itcp.coppe.ufrj.br | www.cooperativismopopular.ufrj.br

http://www.redetec.org.br/redeseprogramas/redestematicas/reinc/pdf/Empresas_ITCP_incub
adas.pdf
ARTE EM MADEIRA
COOPERATIVA
[ ] PRÉ-INCUBADA

[x] INCUBADA

[ ] ASSOCIADA

RAZÃO SOCIAL ARTE EM MADEIRA
SETOR DE ATUAÇÃO: ARTESANATO
RESUMO/DESCRIÇÃO: Conta com aproximadamente 9 (nove) artesões estão instalados no
bairro da Rasa de baixa renda do qual são nativos. Tem como atividade produtiva o artesanato
em madeira a partir da técnica de entalhe. O grupo se reuniu a fim de proteger e fortalecer as
famílias promovendo a melhoria da qualidade de vida. É voltado a serviços sociais e a inclusão
de artesões portadores de deficiência física através do trabalho em conjunto com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), trabalho este que envolve produção, exposição e
venda de artesanato em madeira. O grupo assinou o termo de compromisso, porém não é
cadastrado como pessoa jurídica.

SITE:
http://www.itcp.coppe.ufrj.br/cooperloja/buzios

TEL.: (22) 9808-2727

EMAIL: carlinhoarteanatobuzios@gmail.com.

CONTATO: Luís Carlos da Silva Gregório

ASSOCIAÇÃO BEM QUERER CIRCO-LO DE CRIAÇÃO
COOPERATIVA
[ ] PRÉ-INCUBADA

[x] INCUBADA

[ ] ASSOCIADA

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BEM QUERER CIRCO-LO DE CRIAÇÃO
SETOR DE ATUAÇÃO: ESPETÁCULOS CIRCENSES, TEATRAIS E DANÇAS
RESUMO/DESCRIÇÃO: Promove como atividade espetáculos circenses, teatrais e de danças.
Surgiu com técnicos da Escola Nacional de Circo que chegaram à cidade em 2002. Atende 150
pessoas, em sua maioria crianças da rede pública de ensino. Sua sede é a antiga instalação da
casa de cultura do município, local de fácil acesso. A Associação tem participação expressiva
em Búzios como também, nos municípios vizinhos. Contratam profissionais importantes do Rio
de Janeiro em sua sede e também são contratados por empresas e outras instituições (muitas
vezes em outras cidades) para promover espetáculos. No momento estão em processo de

elaboração de um projeto social para ajudar financeiramente alunos da Escola de Circo
matriculados na rede pública de ensino e de baixa renda que não têm condições de frequentar
a escola nos finais de semanas por que não podem despender dinheiro de passagem.

SITE: http://www.circolodecriacao.com.br,
www.facebook.com/circolodecriacao

TEL.: (22) 9976-9920

http://www.itcp.coppe.ufrj.br/cooperloja/buzios.
EMAIL: ciculodecriacao@gmail.com

CONTATO: Maria da Conceição Mattos

ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO EM ARMAÇÃO DE BÚZIOS – AGUITAB
COOPERATIVA
[ ] PRÉ-INCUBADA

[x] INCUBADA

[ ] ASSOCIADA

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO EM ARMAÇÃO DE BÚZIOS - AGUITAB
SETOR DE ATUAÇÃO: TURISMO
RESUMO/DESCRIÇÃO: O grupo foi diagnosticado no início do projeto, porém foi incluído
recentemente no processo de incubação por iniciativa dos mesmos. Possui 15 guias de turismo
credenciados ou em processo. Realizam passeios e excursões em Búzios ou no Rio de Janeiro.
O grupo demonstra grande interesse em ser capacitado e apresentou idéias significativas
como, por exemplo, a promoção de passeios históricos no Município de Búzios. Outro fator
importante é a capacitação dos guias de turismo, a Associação oferece aos guias aulas de
português e de espanhol, bem como incentiva os guias a obterem maior conhecimento
histórico, social e geográfico do Município de Búzios para desenvolver passeios mais
interessantes e de conteúdo cultural.
SITE:
http://www.itcp.coppe.ufrj.br/cooperloja/buzios

TEL.: (22) 9614-7435 ou 9209-1079

EMAIL

CONTATO: Noelia Leiva
Rádio Id:54*547*3330

ASSOCIAÇÃO DE QUIOSQUES DA PRAIA DE GERIBÁ
COOPERATIVA
[ ] PRÉ-INCUBADA

[x] INCUBADA

[ ] ASSOCIADA

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE QUIOSQUES DA PRAIA DE GERIBÁ.
SETOR DE ATUAÇÃO: COMÉRCIO
RESUMO/DESCRIÇÃO: Caracterização Geral: A Associação formada em 2002 possui atualmente
16 membros, tem como atividade o comércio em quiosques de praia. Inclui como objetivo a
organização dos quiosques localizados na Praia de Geribá, firmou parceria com bares e
cozinhas locais.
SITE:
http://www.itcp.coppe.ufrj.br/cooperloja/buzios

TEL.:

EMAIL: ivo_cordel@hotmail.com

CONTATO:

ASSOCIAÇÃO DE TÁXI MARÍTIMA - ATM
COOPERATIVA
[ ] PRÉ-INCUBADA

[x] INCUBADA

[ ] ASSOCIADA

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE TÁXI MARÍTIMA-ATM
SETOR DE ATUAÇÃO: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
RESUMO/DESCRIÇÃO: Serviço marítimo que atende algumas praias da península buziana, com
intenção de não ocupar o espaço destinado a banhistas, mantendo convívio harmonioso, além
de bem servir a necessidade de seus clientes. A cooperativa está localizada no centro do
município de Búzios, situado na Região dos Lagos no Estado do Rio de Janeiro.
SITE:
http://www.itcp.coppe.ufrj.br/cooperloja/buzios

TEL.: (22) 9963-0950

EMAIL: maritaxibuzios@hotmial.com.

CONTATO: Lucas Martins Ricas

COOPERATIVA CIVIL DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS – COCARE

COOPERATIVA
[ ] PRÉ-INCUBADA

[x] INCUBADA

[ ] ASSOCIADA

RAZÃO SOCIAL: COOPERATIVA CIVIL DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARMAÇÃO
DE BÚZIOS - COCARE

SETOR DE ATUAÇÃO: COLETA SELETIVA
RESUMO/DESCRIÇÃO: A cooperativa conta com 22 (vinte e dois) cooperados e 4 (quatro) sócio
fundadores. Já se encontra legalizado e tem parceria com a Ampla, Banco do Brasil e com a
Prefeitura Municipal de Búzios. Na sua maioria realizam a coleta nas ruas e levam o material
coletado para a COCARE. Conquistou reconhecimento junto ao Governo Municipal,
Instituições, Secretariados e integração a outros empreendimentos, através dos processos de
organização, atualização dos instrumentos jurídicos e articulações realizadas pela ITCP. O
empreendimento antes chamado de ACARE alterou seu nome para COCARE devido a uma
mudança em sua razão social. Pois ao deixar de ser uma Associação, e se tornar Cooperativa
pode assinar um contrato com a Prefeitura. Parceria esta firmada com a Prefeitura de Búzios
para a Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis. A assinatura do Contrato foi realizada em
23/03/12, com participação da equipe ITCP, nessa parceria consta a colocação de 20 Ecos
Pontos.
SITE:
http://www.itcp.coppe.ufrj.br/cooperloja/buzios

TEL.: (22) 9974-7430.

http://buziosrecicle.blogspot.com.br/
EMAIL: acarebuzios@gmail.com

CONTATO: Rogério Augusto da Silva

ivanreciclagem@hotmail.com

COOPERATIVA DE COLETA E SELECAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO METROPOLITANA,
NORTE E REGIAO DOS LAGOS LTDA - COOPERA BÚZIOS

COOPERATIVA
[ ] PRÉ-INCUBADA

[x] INCUBADA

[ ] ASSOCIADA

RAZÃO SOCIAL: COOPERATIVA DE COLETA E SELECAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA REGIAO
METROPOLITANA, NORTE E REGIAO DOS LAGOS LTDA - COOPERA BÚZIOS
SETOR DE ATUAÇÃO: COLETA E RECICLAGEM DE ÓLEO
RESUMO/DESCRIÇÃO: No momento de sua criação a atividade produtiva incluída desde coleta
de materiais recicláveis à coleta de olho vegetal. Hoje a Cooperativa de Coleta de Seleção de
Materiais da Região Metropolitana dos Lagos e Norte Fluminense trabalha principalmente com
a coleta de óleo vegetal, deixando assim a coleta de materiais recicláveis como atividade
secundária. Contam com 22 integrantes e está associada ao PROVE- Programa de
Reaproveitamento do Óleo Vegetal do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
SITE:

TEL.: (22) 9832-1778

http://www.itcp.coppe.ufrj.br/cooperloja/buzios
EMAIL: cooperabuziosreciclando@hotmail.com

CONTATO: Vilcinéia Seixas Areias

COOPERATIVA FAZER

COOPERATIVA
[ ] PRÉ-INCUBADA

[x] INCUBADA

[ ] ASSOCIADA

RAZÃO SOCIAL: COOPERATIVA FAZER
SETOR DE ATUAÇÃO: Artesanato
RESUMO/DESCRIÇÃO: São famílias procedentes dos bairros populares de Cem Braças e São
José que se uniram com o objetivo de gerar renda através da atividade de costura. O grupo
expõe os produtos em barracas na Orla Bardot, e comercializam em feiras como também, em
parceria com pousadas, costura em escala. Atuam desde 2004, oferecendo cursos para a
comunidade carente de Armação dos Búzios. Dentre os cursos destacam-se o artesanato, a
costura, o bordado e o crochê. Oferecem ainda reforço escolar e aulas de inglês. O
empreendimento é composto por 40 pessoas. A sede e os móveis são emprestados para o
desenvolvimento das atividades, possuem 04 (quatro) máquinas de costura. A Associação
Fazer participou de 01 (uma) assessoria de Elaboração de Projetos, para concorrer ao edital da
Empresa Aérea TAM. Que teve por objetivo apoiar projetos de cunho socioambientais no valor
de até R$ 100.000, 00, que tenham como retorno benefícios socioambientais à comunidade no
desenvolvimento do turismo sustentável e no meio ambiente. O apoio para a elaboração do
projeto também se deu através de e-mail. O resultado dos selecionados pelo edital será
divulgado até o dia 09 de setembro de 2012.
SITE:
http://www.itcp.coppe.ufrj.br/cooperloja/buzios

TEL.:

EMAIL: associacaofazer@hotmail.com

CONTATO: Vera Lúcia Rocha Barros

COOPERATIVA POPULAR AMIGOS DO MEIO AMBIENTE

COOPERATIVA
[ ] PRÉINCUBADA

[x] INCUBADA

[ ] ASSOCIADA

RAZÃO SOCIAL: COOPERATIVA POPULAR AMIGOS DO MEIO AMBIENTE
SETOR DE ATUAÇÃO: RECICLAGEM
RESUMO/DESCRIÇÃO: A “Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente” iniciou suas
atividades em janeiro de 2003, no bairro Maria da Graça, no Rio de Janeiro/RJ. Funciona
dentro do espaço da antiga fábrica Line do Brasil, seus proprietários cederam judicialmente o
espaço físico para o uso da comunidade.
Desde então, passaram a ser desenvolvidas atividades de trabalho, bem como atividades
culturais e educacionais, como: cursos de dança, artes, teatro, música, esportes, aulas de
reforço escolar, pré-vestibular, entre outras. Todas oferecidas gratuitamente à comunidade.
SITE: http://www.coopama.com

TEL.: (21) 2281-0349 (21) 7848-4769

EMAIL: luicoop@gmail.com

CONTATO: Luiz Carlos Fernandes

FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
COOPERATIVA
[ ] PRÉINCUBADA

[x] INCUBADA

[ ] ASSOCIADA

RAZÃO SOCIAL: FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
SETOR DE ATUAÇÃO:
RESUMO/DESCRIÇÃO: A FEBRACOM foi constituída para fortalecer o movimento cooperativista
por entender que este sistema possui nítido potencial de inclusão social, sendo fator indutor
da diminuição da pobreza, e a sua constituição permite observar avanços nos índices de
desenvolvimento das famílias de catadores que participam de ações como associadas da
FEBRACOM.
SITE: http://www.febracom-rj.com.br

TEL.: (21) 2223-2664 / 3738-2664

EMAIL: febracom@globo.com

CONTATO:
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