
O Ateliê de Ideias é uma organização sem fins lucrativos, certificada como
OSCIP que tem como objetivo promover o desenvolvimento local a partir
da potencialização de boas ideias e soluções para problemas identificados
na interação contínua com as comunidades atendidas, na filosofia da
Economia Solidária.

O que é o Ateliê de Ideias

Atua no Território do Bem. 
denominação conferida pelos 
próprios moradores para a 
região chamada de Poligonal 
1 pela Prefeitura de Vitória, 
formada pelas comunidades 
de São Benedito, Itararé, 
Jaburu, Engenharia, Bonfim, 
Floresta, Consolação e Bairro 
da Penha. 

São oito comunidades de 
baixa renda, com 
precariedade de estruturas e 
serviços e insuficiência de 
políticas públicas. O 
Território possui 31 mil 
habitantes.



Território do Bem



Nossa história se inicia em 2002 quando um grupo de mulheres tem um empréstimo 
negado por bancos tradicionais no valor de R$ 300,00 para iniciar o seu negócio. Ao 
conseguirem o valor com uma pessoa física começaram seu empreendimento e se 

tornaram “banqueiras” emprestando o resultado do empreendimento para outros grupos.

Oficina-Escola de Costura



Oficina-Escola de Culinária



Oficina-Escola de Marcenaria





Em 2005, o Ateliê de Ideias, com envolvimento de um grupo
de mulheres da comunidade de São Benedito, criou e
implantou o Banco Bem – Banco Comunitário de
Desenvolvimento na estratégia da Economia Solidária.

Por ser um banco comunitário, o Banco Bem tem como
norma que sua própria comunidade participe ativamente de
sua gestão e tome decisões sobre suas estratégias e
diretrizes, promovendo assim a autogestão comunitária.

Produtos e serviços do Banco Bem: Circulação da riqueza 

local com a Moeda Bem- Moeda social e Bem e-dinheiro, 

Concessão de crédito e Correspondência Bancária da 

Caixa.



Linhas de crédito

Número de 

créditos

concedidos

Valores

concedidos em 

Real e em Bem

Produtivo 365 R$ 685.450,56

Habitacional 341 R$ 770.797,80 

Consumo (Concedido 

em Bens) 487

40.399,66 

Bens ou em Bem 

e-dinheiro

TOTAL 1.193

1.496.648,02 

Banco Bem





Núcleo de 
Finanças 
Solidárias

Núcleo 
Habitacional

Núcleo de 
Difusão de 
Tecnologias 

Sociais

Núcleo de 
Desenvolvimento 

Comunitário

O Ateliê de Ideias é um centro de suporte ao desenvolvimento local
tendo a Economia Solidária como filosofia e estratégia. Oferece
suporte aos atores locais, contribui com produção de conhecimento,
tecnologia social e apoio técnico na criação e implantação de
estratégias de transformação das realidades locais. É organizado por
4 núcleos e seus programas:

Visão de futuro do Ateliê de 
Ideias:

- Comunidades organizadas e 
capazes de conduzir, com 

autonomia, o seu 
desenvolvimento, de modo 
endógeno, articulando seus 
atores produtivos, incidindo 

em políticas  públicas e 
participando ativamente da 

governança local. 

- Território do Bem  
ressignificado perante a 

cidade no que diz respeito as 
suas referências positivas



Comerciantes e 
clientes do 
Banco Bem



Antes e 
depois  

Comércio de 
cliente Banco 

Bem 



Em 2008, o Ateliê de Ideias assessorou o
Fórum Bem Maior na realização da pesquisa
“Saberes, Fazeres e Perfil dos moradores”.

A pesquisa indica que:

• 80,3% das famílias possui renda mensal
inferior a três salários mínimos, sendo
que 65% dessas famílias possui renda
mensal inferior a dois salários mínimos.

• 6% da população local é analfabeta
• 49% da população não concluiu o Ensino

Fundamental.
• 89% das pessoas não estudam

atualmente.



A pesquisa subsidiou o
planejamento estratégico
participativo do Território do
Bem, pelo próprio fórum
comunitário – o Plano Bem
Maior- 2009



Ecos do Bem
Intervenções urbanas 





As Centrais de Compras são 

centrais de compras coletivas 

compostas por comerciantes das 

comunidades de Jaburu e São 

Benedito – para que possam 

cooperar entre si no momento de 

comprar os produtos de 

fornecedores, conseguindo 

melhores condições e sendo 

capazes de repassar essas 

melhores condições para os 

consumidores locais. 



A Varal é um espaço de 

formação e produção que 

desenvolve ferramentas e 

projetos de comunicação- Já 

realizamos mais de 300 horas 

de oficinas.





Nós Amamos Laje
Lendo em Qualquer lugar
Exposições culturais



O Programa Bem Morar agrega valor à linha de crédito
habitacional oferecida pelo Banco Bem .
É um pacote integrado de serviços e tecnologias para
promover o acesso de famílias e comunidades de baixa
renda a moradias dignas, seguras e confortáveis: alia,
assistência técnica aos tomadores de crédito
habitacional, produção e difusão de métodos,
soluções e materiais de construção sustentável e
construção de casas com tecnologias limpas com
a criação do fundo Bem Morar.





Casa da família da Mauriceia antes e depois



Curso de Aquecedor Solar de Baixo Custo



Contatos: 
Site: www.ateliedeideias.org.br
E-mail: leonora@ateliedeideias.org.br
Tel:  (27) 98807-2457


