
  

TRAJETO RENDA 



Cartilha Trajeto Renda  

Percursos Gerais: Trajetória para a Autonomia  

 

O que é? 

 

Integrante do Programa Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia, o Projeto Trajeto Renda 

compreende atividades que objetivam potencializar a capacidade local de geração de renda dos 

indivíduos em situação de vulnerabilidade social, seja por meio da inserção dos mesmos no mercado 

de trabalho, do desenvolvimento das cadeias produtivas locais ou do estabelecimento de melhores 

alternativas de escoamento da produção. 

 

Onde vai acontecer? 
 

A definição dos beneficiários do Programa Percursos Gerais observou o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), priorizando o atendimento aos municípios mais 

vulneráveis. Na primeira etapa, foram selecionados os municípios que fazem parte da Diretoria 

Regional de Teófilo Otoni, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedese). Serão 16 

municípios atendidos nesta fase do projetoTrajeto Renda, conforme o mapa abaixo. São eles: 

Água Boa, Ataléia, Bertópolis, Caraí, Catuji, Crisólita, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, 

Ladainha, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Santa 

Helena de Minas e Setubinha. 

 

 



 

Qual o objetivo? 
 

O Trajeto Renda tem por objetivo a promoção da inclusão socioprodutiva dos indivíduos e 

famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio do fomento ao trabalho por conta 

própria, e a produção em grupos autogestionários e autossustentáveis para a geração de renda 

nos municípios selecionados.  

 

Contextualização 
 

Em 2019, técnicos da Sedese visitaram os municípios e, com a participação do poder público 

local, elaborou diagnósticos com as demandas e especificidades de cada território. Ainda em 

2019, foram formalizados  acordos de cooperação entre a Sedese e cada uma das 16 

prefeituras que receberão as atividades do Programa Percursos Gerais. Já no final de 2020, 

após a realização de pregão eletrônico de ampla concorrência, a Sedese formalizou a 

contratação da empresa S.MEDEIROS& MORAIS LTDA – Megaquality Brasil, especializada 

na prestação de serviços de assessorias e qualificação, inclusive para públicos em situação de 

vulnerabilidade social. Esta será responsável pela execução das ações do projeto Trajeto 

Renda nos municípios.  

É importante destacar que, por ser um projeto integrante do Programa Percursos Gerais, a 

execução prevê articulação com setores do Estado e com outros municípios para a resolução de 

problemáticas comuns que investem contra a qualidade de vida dos cidadãos, uma vez que 

enfrentar os fatores causadores da vulnerabilidade social requer ação articulada entre entidades 

governamentais e parceiros externos. Dessa forma, vislumbra-se construir a transversalidade 

necessária para a criação canais de comunicação mais próximos ao público-alvo dos projetos e, 

assim, garantir uma implementação mais eficiente e efetiva do programa como um todo. 

 

Entregas do Trajeto Renda 
 

As entregas do Trajeto Renda estão alinhadas aos objetivos do Programa Percursos Gerais e 

buscarão possibilitar que os municípios e público beneficiário possam acessar alternativas de 

geração de renda e inclusão produtiva que os permitam alcançar a autonomia. Por se tratarem 

de ações intersetoriais, haverá uma aproximação periódica do Governo de Minas com os atores 

envolvidos, principalmente em nível local nos municípios. 

Considerando que o contrato referente à implementação do Projeto Trajeto Renda nos 

municípios de Teófilo Otoni tem vigência de 12 meses e foi publicado em 24/12/2020, espera-

se, nos primeiros meses de 2021, o início do processo de aproximação e articulação entre o 

governo estadual e as prefeituras municipais, com o recomendável estabelecimento de agendas 

de trabalho que contarão, também, com a participação da empresa contratada para a execução 

as atividades. 



Quadro 1 – Relação das etapas do Trajeto Renda, atividades e produtos 

 
ETAPAS 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTOS E ENTREGAS 

1) Estruturação e 
mobilização social 

Definição da equipe executora do projeto pela empresa contratada, bem 
como levantamento de espaços para realização das atividades do 
projeto. Em seguida, serão mobilizadas lideranças locais para 
identificação das demandas específicas em cada município e criação 
das redes locais de atuação/geração de renda. Após essa mobilização, 
será articulado Comitê Gestor Local, que definirá o Plano de Ação Local 
de cada um dos municípios, o qual fornecerá diretrizes para as etapas 
subsequentes do projeto. 

- Equipe executora definida; 
- Locais de execução definidos; 
- Comitê Gestor Local, composto pelos líderes locais, 
constituído e em atuação; 
- Plano de Ação Local elaborado e validado. 
 

2) Formação e 
orientação 
profissional 

Planejamento e execução de cursos de formação de 40h e cursos de 
orientação profissional de 12h, em cada um dos 16 municípios, 
atendendo às necessidades prioritárias levantadas pelo Comitê Gestor 
Local do município. 

- Cursos de formação realizados nos 16 municípios e 
devidamente comprovados; 
- Cursos de orientação realizados nos 16 municípios e 
devidamente comprovados; 
- Material didático disponibilizado aos alunos. 
 

3) Assessoramento 
para produção e 
acompanhamento 
das atividades 
produtivas 

Prestação de serviço de assessoramento aos empreendimentos pela 
empresa contratada, visando apoio para a organização de atividades 
produtivas do público-alvo; identificação e encaminhamento de 
oportunidades de geração de renda, além do acompanhamento dos 
grupos por meio da organização das atividades produtivas 

- Ações de assessoramento aos empreendimentos 
realizadas tanto para produção quanto para evolução 
dos grupos, incluindo alternativas de finanças solidárias 
realizadas; 
- Ações de desenvolvimento local e acompanhamento de 
planos de negócios individuais ou coletivos realizadas. 

4) Inserção nas 
dinâmicas de 
comercialização local 
e regional 

Prestação de serviço de assessoramento pela empresa contratada para 
impulsionar a comercialização dos beneficiados na produção, por meio 
da criação de espaços de comercialização nos municípios e do 
desenvolvimento de mercados locais e regionais públicos e privados para 
escoamento da produção priorizando opções que garantam vendas 
recorrentes e diversificação, além do desenvolvimento de 
encadeamentos produtivos locais. 

- Espaços de comercialização disponibilizados;  
- Produção dos empreendimentos organizada e 
estratégias para escoamento da produção apresentadas; 
- Estratégias de desenvolvimento das cadeias produtivas 
locais desenhadas. 

5) Avaliação dos 
resultados e 
desenvolvimento dos 
negócios fomentados 

Realização de eventos de fechamento das atividades para divulgação 
dos produtos e serviços dos beneficiários, além de avaliação e 
prospecção dos negócios, visando promover a autonomia dos atendidos, 
que podem atuar como multiplicadores após o encerramento do projeto 
Trajeto Renda na região. 

- Plano com as próximas etapas para o desenvolvimento 
dos grupos organizados; 
- Atuação do Comitê Gestor Local avaliada e ações de 
orientação aos atores locais visando à formalização 
desta instância; 
- Eventos públicos de fechamento das ações do projeto 
realizados nos municípios, com ampla divulgação dos 
produtos e serviços dos beneficiários atendidos. 



Próximas ações do projeto nos municípios 
 

Janeiro/2021 

 

Está sendo realizada a seleção dos profissionais que executarão o projeto nos municípios, pela 

empresa Megaquality Brasil, considerando os objetivos do projeto e os diagnósticos já elaborados. 

Serão definidos mobilizadores sociais para acompanhar cada um dos 16 municípios, além da equipe 

de coordenação. 

 

Para formalizar o início do projeto, a Sedese agendou uma reunião técnica com as referências 

municipais indicadas, conforme orientação presente no ofício encaminhado às prefeituras municipais. 

O objetivo é apresentar o escopo do projeto e a equipe contratada responsável pela execução das 

atividades. Esta atividade vai seguir as agendas de aproximação do Programa Percursos Gerais. 

 

 

Fevereiro/2021 

 

Após este alinhamento técnico, espera-se realizar o levantamento e definição dos espaços em que 

serão realizadas as ações do projeto. Nesse momento, também espera-se identificar demandas 

locais específicas, inclusive relativas às legislações municipais concernentes aos protocolos adotados 

quanto à Covid-19. 

 

A equipe técnica  contratada, responsável pela execução do projeto, buscará identificar as lideranças 

locais em cada um dos municípios. Serão realizadas reuniões de apresentação do Trajeto Renda 

para estes atores, identificando interessados em acompanhar o projeto e promover engajamento da 

comunidade local. 

 

 

Março/2021 

 

Em seguida, serão definidos os membros do Comitê Gestor Local, que deverá se reunir, com 

formalização de ata, realizando as discussões necessárias para a priorização das demandas de cada 

município em relação às temáticas da geração de renda e inclusão produtiva das famílias. Este 

processo deverá ocasionar a elaboração dos Planos de Ação Local, a serem acompanhados ao longo 

da execução das atividades do projeto. 

 


