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O sonho de termos na região uma entidade dedicada ao desenvolvimento de instituições, comunidades e empreendimentos tornou-se realidade. A Tabôa, em 2015,
iniciou uma caminhada com a sociedade na busca de um desenvolvimento
econômico e social com sustentabilidade ambiental e baseado na conﬁança, simplicidade e transparência de suas ações e decisões, considerando a inclusão e valorização de pessoas e ideias, de tal modo que possam expressar seu potencial e sua
cultura.
Portanto, esse é o momento de, primeiramente, agradecer! Agradecer à comunidade de Serra Grande, local escolhido para o nascimento da Tabôa, pela conﬁança
e acolhimento nesses primeiros passos da organização. Agradecer pelo respeito,
pela paciência e compreensão dos aprendizados que são próprios de todo começo
de jornada. Este apoio, manifestado tanto por elogios como por críticas construtivas,
foi essencial para o nosso fortalecimento e amadurecimento.
Agradecemos também aos nossos parceiros, sem os quais nada disso seria possível,
em especial à toda equipe do Sebrae (Ilhéus), Insituto Federal Baiano (IFBA,
Uruçuca) e o apoio da Aliança Empreendedora e do Instituto EcoSocial.
Agradecemos aos nossos sócios e conselheiros, que, por meio da sua dedicação de
tempo e energia, nutriram com carinho nossos passos.
Agradecemos aos nossos investidores, que acreditaram nesse sonho e nos conﬁaram, com autonomia, a missão de torná-lo realidade.
Ao encerrarmos o ano de 2015, podemos olhar para trás e constatar que foram
muitas realizações. Plantamos sementes de “essências da Mata Atlântica” nessa terra
fértil e repleta de oportunidades e esperamos poder continuar cuidando para que
tragam muitos frutos para compartilhar com nossos descentes no futuro.
Este trecho de uma canção de dois músicos e poetas brasileiros representa muito do
nosso espírito nesta missão que nos foi cabida.
“Não se alcança sozinho, remando contra a maré
Só completo o carinho se o outro também quiser
E por trás da canção, o que há
São vidas em movimento, é aço e paz
é muito mais, é ter e dar
é muito mais”
(Milton Nascimento
e Cesar Camargo Mariano)
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Jose Adolfo Almeida Neto
Presidente

Marcel dos Santos
Vice-presidente
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A TABÔA
Como tudo começou...
Essa história inicia em uma discussão do Plano de
Referência Urbanístico e Ambiental (PRUA), na
qual surgiu a ideia de Serra Grande ter uma agência de desenvolvimento, tanto no que se refere a
questões urbanas como econômicas. A ideia foi
apoiada pelo poder público, lideranças comunitárias e tantos outros que passaram a considerá-la
importante.

Serra Grande, Uruçuca - BA. Por que estamos aqui?
O Distrito de Serra Grande está localizada no Sul da Bahia. Esse local foi escolhido
porque representa uma das últimas fronteiras da Mata Atlântica no Brasil e constitui uma
das áreas mais ricas em biodiversidade no mundo, de acordo com estudos realizados
pelo Jardim Botânico de Nova Iorque . É também um território de grande importância
histórica para o país e de reconhecido patrimônio sociocultural. Essa região tão especial
para o Brasil e para o mundo convive há décadas com graves problemas econômicos,
sociais e ambientais, provocados, principalmente, pelo declínio da cultura do cacau e
falta de planejamento na ocupação do território.

Como criar as bases para que as pessoas que
vivem ali possam prosperar? Como estimular o
empreendedorismo e o fortalecimento das
organizações locais? Como colocar de pé estruturas que permitam que a própria comunidade
escolha os melhores caminhos para o seu futuro?
Foram questionamentos como esses que levaram
um grupo de investidores a acreditar nessa ideia.
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Fotografia: Camila Melo

Formou-se um Comitê Assessor Voluntário, composto por pessoas que estão nessa área há muito
tempo, para pensar e estudar uma proposta técnica e criar uma forma inicial para a agência de
fomento. Uma vez feita a proposta técnica, esse
grupo convidou uma pessoa que pudesse ajudar
na integração da proposta, adequando-a à comunidade local, e também a colocar a agência em
operação de forma coletiva.

Alguns indicadores reﬂetem as diﬁculdades socioeconômicas enfrentadas no Sul da
Bahia. Por exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município de Uruçuca,
de R$ 5.513,47, é bastante inferior ao PIB per capita do estado da Bahia, de R$
11.232,00. O PIB do município corresponde a apenas 0,06% do PIB baiano. Mais de 50%
da população local é assistida pelo programa Bolsa Família, e seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,616.
O panorama socioeconômico revelado por esses indicadores incita o desejo de promover o desenvolvimento do território a partir de bases capazes de gerar renda permanente para a população, especialmente a de baixa renda, oferecendo oportunidades de
trabalho e permitindo que os moradores locais permaneçam na região.
A Tabôa iniciou sua atuação no Distrito de Serra Grande e com comunidades de dentro
e do entorno do Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC). Existe um planejamento
de expansão do projeto para Uruçuca (Sede), Itacaré, Ilhéus e Itabuna.
1 Projeto “Mata Atlântica Nordeste”, de autoria do Jardim Botânico de Nova Iorque e do Herbário da Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura
Cacaueira (CEPLAC).
2 Fonte: IBGE - tem como referência o ano de 2010, seguindo, portanto, a nova referência das Contas Nacionais.
3 Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
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Nossa Missão, Visão e Valores
Missão

Fortalecer comunidades do Sul da Bahia pelo encontro de atores sociais, o acesso a conhecimentos e
recursos ﬁnanceiros, para que pessoas, negócios e organizações comunitárias expressem, de forma
sustentável, todo seu potencial.

Visão

Ser reconhecida como agência de fomento a iniciativas de base comunitária e empreendimentos
econômicos, que valorizem a cultura local, a diversidade e contribuam para a geração de
prosperidade e qualidade da vida.

Valores

CONFIANÇA

VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO E SEUS POTENCIAIS
SIMPLICIDADE
TRANSPARÊNCIA
INCLUSÃO
RESPEITO AO MEIO AMBIENTE
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A Governança

Órgãos da Assembleia Geral

A Tabôa conta com o Conselho de Administração, composto por membros da comunidade e apoiadores, eleitos em assembleia geral; um Conselho Fiscal e um Comitê
Assessor, de caráter consultivo.

Constituída pelos associados, a Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação da
Tabôa, que, em sua composição, busca o equilíbrio entre associados doadores, efetivos
e representantes da comunidade. Em 2015, a Assembleia contou com o Conselho de
Administração, o Conselho Fiscal e a Secretaria Executiva.

Além dessas instâncias de decisão, a Tabôa inovou ao criar um Comitê Comunitário,
composto por membros da comunidade, responsável pelo processo de decisão das
doações aos projetos comunitários.

Conselho de Administração

A equipe executiva da Tabôa foi composta até 2015 por um cargo de secretário executivo, um de analista de desenvolvimento e duas vagas para estagiários. Além disso,
contou com a mentoria de implementação e consultoria de comunicação.

Organograma

Conselho Fiscal

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COMITÊ ASSESSOR
CONSELHOS DE
ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
SECRETARIA EXECUTIVA
COMITÊ COMUNITÁRIO
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Com o objetivo de reﬂetir e combinar os interesses de sócios contribuintes e dos membros da comunidade, a composição do Conselho de Administração é equilibrada em
termos numéricos. São eleitos pela assembleia para mandados bianuais, com direito a
uma recondução. Guardião das boas práticas de Governança, este conselho é o responsável pela orientação geral, deﬁnição de estratégias e monitoramento dos planos de
ação, além de se manifestar sobre o desenvolvimento da Tabôa.

CONSULTORIA DE
IMPLEMENTAÇÃO

Composto por três membros, o Conselho Fiscal é o órgão que examina os controles
ﬁnanceiros e contábeis, emitindo parecer anual do orçamento e Balanço Patrimonial.

Composição dos Órgãos da Assembleia
CONSULTORIA DE
COMUNICAÇÃO

Nome

Proﬁssão

Alexandre Curvelo de Almeida Prado
Ambientalista
Anna Carolina V. Vicente
Arquiteta
Antônio Augusto Cabral Paraíso Martins Administrador de Empresa Agrícola
Bárbara de Carvalho Vasconcelos
Engenheira Agrônoma
Branca Maria Vianna Moreira Salles
Tradutora
Cândido Azeredo
Designer de Serviços Públicos
Franceska Leopoldino Araújo
Gestora Pública
Gisela Sales Cordeiro
Economista
Jardel Felix Del Rei Galo
Gestor Público
José Adolfo de Almeida Neto
Professor do Ensino Superior
Marcel dos Santos Silva
Empresário
Marcos Roberto Penna Nascimento
Contador
Ricardo Dórea Gomes da Costa
Engenheiro Agrônomo
Ricardo Teles de Oliveira
Contador
Rui Barbosa da Rocha
Engenheiro Agrônomo

Atuação na
Assembleia
Associado
Conselheira
Conselheiro
Conselheira
Conselheira
Associado
Conselheira
Conselheira Fiscal
Conselheiro
Presidente
Vice-presidente
Conselheiro Fiscal
Conselheiro
Conselheiro Fiscal
Conselheiro
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Equipe Executiva Atual

Larissa Boing - Gerente de Empreendedorismo e Administrativo / Financeiro
Formada em Turismo pela Universidade Federal do Paraná (PR), mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC/BA)
e pós-graduada em Dinâmica de Grupos pela Sociedade Brasileira de Grupos.
Tem experiência na gestão de projetos sociais, desenvolvimento de metodologias de
ensino-aprendizagem de adultos, facilitação de grupos, incentivo ao empreendedorismo e ao empreendedorismo social.
Robson Bitencourt - Assistente de Desenvolvimento
Estudante de Tecnologia em Gestão Ambiental pela Universidade Norte do Paraná e
técnico em Ecoturismo e Turismo de Aventura pelo Instituto Aliança; é também sóciofundador da Associação de Guias e Condutores de Serra Grande (ASCONGUIS).
Tiago Leite - Assistente Administrativo / Financeiro
Graduando em Ciências Econômicas. Atuou no Escritório de Planejamento e Consultoria
Econômica da Universidade Estadual de Santa Cruz (EPEC/UESC) e em projeto de extensão universitária do fortalecimento do processo produtivo e comercial da pesca artesanal no litoral do Extremo Sul baiano. Participou de cursos em Gestão Financeira, Avaliação do Desempenho Empresarial e Análise de Viabilidade Financeira de Projetos.
Desenvolve pesquisa em Economia Solidária.

Consultorias
Roberto Vilela - Consultoria de Implementação
Formado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre
em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV), pós-graduado em Dinâmica dos
Grupos pela Sociedade Brasileira da Dinâmica dos Grupos. É especialista em microcrédito e microﬁnanças e consultor de governos municipais, Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIPs) e bancos privados para criação e desenvolvimento de
organizações e programas. É consultor de governos e ONGs para planejamento estratégico.
Participou da concepção inicial da Tabôa em 2014 no Comitê Assessor e, posteriormente, apoiou a criação da organização, deﬁnição dos processos, estruturação das
instâncias de governança e treinamento em microcrédito.
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Raquel Davi (Coreto Editorial) - Consultoria de Comunicação
Consultora em comunicação e facilitação de processos participativos e inovação organizacional. Formada em Ciências Jurídicas, fez pós-graduação em Gestão Empresarial na
FGV e em Biopsicologia pelo Instituto Visão Futuro. Facilitadora da Metodologia Dragon
Dreaming e atua no Projeto Florescer, em andamento em Serra Grande, Bahia, desde
2013.

Comitê Comunitário

A inovação da Tabôa está na oportunidade de a comunidade decidir sobre quais projetos receberão o apoio de doação não reembolsável, podendo ela mesma avaliar as
prioridades para o fortalecimento de Serra Grande e região através de seu Comitê
Comunitário.
O Comitê Comunitário de 2015 foi composto por indicações dos conselheiros e de lideranças comunitárias. Eles se destacam em diferentes áreas de atuação, regiões e idades.
Entre as funções do Comitê Comunitário estão: apoiar a equipe na elaboração da
chamada de projetos, estudar e assistir as apresentações orais dos projetos e analisar e
selecionar os projetos.

Composição do Comitê Comunitário em 2015:
Valdelício Mendes Júnior (Careca)
Alberto Luiz S. Oliveira (Alegria)
Jocélio Vieira dos Santos (Celão)
Erivaldo Neris dos Santos (Vado)
Robson R. Bitencourt Fonseca
Raimundo Pereira Santos
Valdomira Maria dos Santos
Joilson Reis de Andrade (Gringo)

Aloísio Lúcio Melo Ferreira (Luisinho)
Ademilson Cruz de Almeida (Pé de
Chumbo)
Silvia Reichmann
Maria Lúcia Costa Santos
Vera Matos
Jane Lima dos Santos
Xirlene Sampaio

Comitê Assessor

Elaborou o plano inicial da Tabôa com apoio da Turbo – Aceleradora em 2014 e, em abril
de 2015, participou do lançamento da iniciativa. O Conselho Assessor acompanha o
trabalho desenvolvido apoiando-o em assunto pontuais

Composição
Alexandre Prado
Cindy Lessa
Fernando Ring
Gabriel Ligabue
Manoel Serrão
Marcelo Furtado
Mario Monzoni
Paulo Bellotti
Verônica De La Cerda
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TABÔA EM NÚMEROS
AÇÃO
Beneﬁciados

Assessorias realizadas (associações e empreendimentos)
Cursos realizados
Horas de cursos

Empresas formalizadas
Créditos aprovados

Valor concedido de crédito

Inadimplência para novos negócios

Inadimplência para negócios existentes
Projetos recebidos

Projetos aprovados
Valor aprovado
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ATÉ
DEZEMBRO 2015

META 2015

304

-

220

200

266

-

45
14
13

40
-

20

R$ 109.900,00

R$ 110.000,00

0%

Até 3%

0,4%
67
20

R$ 148.727,47

Até 30%
-

R$ 150.000,00
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LINHA DO TEMPO
Novembro/15

Dezembro/14

- Entrada de novos
associados
contribuintes

Junho/14
- Conclusão do
Plano original

Abril/15

- Festa de lançamento da Tabôa

- Lançamento I Chamada de
Projetos 2015
- Linhas de crédito
- Programação de cursos

Novembro/13

- Constituição do
Comitê Assessor
para elaboração do
projeto do Fundo
Comunitário
- Reunião PRUA

Outubro/14

- Fundação da Tabôa com

Assembleia e Conselhos
de Administração e Fiscal

Agosto/14

- Contratação do
consultor de
implementação
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- Curso de criação
colaborativa
Dragon Dreaming
para a comunidade

Julho/15

- Apresentação
oral dos projetos

Janeiro/15

- Constituição da
Secretaria Executiva

Março/15

- Formação do Comitê
Comunitário
- Parceria com Sebrae
e
IF Baiano

Fevereiro/15
- Reforma da
sede da Tabôa

Maio/15

- Formação de grupo de
negócios atuantes / Ciclo
SEI (cursos Sebrae)

Setembro/15

- Entrada de novos

associados
contribuintes
- Lançamento do site
- Expansão da equipe

Agosto/15

-Divulgação dos 20
projetos apoiados
- Caminhão da e-Tec
oﬁcina de transformação
do cacau em chocolate

Dezembro/15

- Programa Muitação
para jovens
da comunidade
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2. Economia Criativa: diz respeito a atividades, produtos e serviços inovadores,
capazes de gerar valor econômico por
meio de saberes tradicionais e/ou intelectuais. Essa linha de crédito contempla
espetáculos e celebrações, artes visuais,
artesanatos, livros e periódicos, materiais
audiovisuais e mídias interativas, design e
serviços criativos, gastronomia e moda.
3. Economia do Cacau e Chocolate:
atende à uma vocação tradicional do
Extremo Sul baiano e busca potencializar a
capacidade instalada na economia local.
São apoiadas atividades de construção de
viveiros, produção de cacau adensado
com variedades produtivas, beneﬁciamento de amêndoas, processamento de
chocolates e derivados e também a
comercialização cooperada.
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4. Economia da Floresta: corresponde a
atividades que manejam os recursos

5. Outros Negócios Orientados à Sustentabilidade: correspondem a uma gama
de arranjos produtivos e comerciais que
contribuem para a preservação ambiental
e geração de renda por meio da atividade
principal ou infraestrutura de baixo
impacto e/ou tratamento de resíduos. Essa
linha de crédito agrega a produção e
comercialização de produtos locais, negócios orientados à segurança alimentar,
estruturação de sistemas agroﬂorestais,
produção e comercialização de alimentos
orgânicos / biodinâmicos ou com base na
permacultura.

Em 2015 a Tabôa realizou 39 atendimentos de crédito, elaborou
21 projeções ﬁnanceiras dos negócios
atendidos e concedeu 13 créditos.
O montante ﬁnanciado atingiu
R$ 109.900,00.

Agência de turismo
Coleta Seletiva de material reciclado
Confecação de roupas artesanais
Indústria de ladrilhos hidráulicos
Indústria de vassouras de piaçava
Marcenaria
Peixaria
Produção de doces artesanais
Produção e venda de acarajé
Restaurante

Serviço

Comércio

Indústria

Setor

Outros negócios
orientados à
sustentabilidade

silvestres em harmonia com a conservação
da biodiversidade. Relaciona-se ao uso
sustentável da fauna e da ﬂora para a
produção, beneﬁciamento e comercialização de artigos madeireiros e não
madeireiros, como resinas, plantas ornamentais, mudas, viveiros, ﬁbras, madeiras,
móveis, entre outros produtos.

Economia
da Floresta

1. Economia do Turismo: compreende
atividades de agenciamento, hospedagem, alimentação, transporte e serviços
de guia e condução. São priorizados os
negócios dos segmentos de turismo de
aventura, cultural, de saúde, ecoturismo,
rural, de experiência e de base comunitária.

Composição setorial dos beneficiários de créditos em 2015

Economia
do Cacau e
Chocolate

Com o objetivo de fortalecer setores da economia considerados estratégicos para o
desenvolvimento sustentável da região, a Tabôa oferece microcrédito e crédito para
negócios novos e existentes, orientados à sustentabilidade, em condições melhores do
que outras linhas de empréstimo existentes, com maior prazo (até 36 meses) e menor
taxa de juros (1% ao mês). Os créditos destinam-se a micro e pequenos negócios dos
seguintes setores:

Economia
Criativa

Crédito

Em relação à inadimplência, tolera-se a ocorrência de até 30% para negócios novos,
que iniciam o funcionamento a partir do crédito da Taboa, e até 3% para negócios
existentes. A instituição registrou uma taxa de inadimplência de 0,4% para novos negócios, manteve 100% dos retornos de crédito para negócios existentes e concluiu o ano
com uma carteira ativa de R$ 104.299,87.

Economia
do Turismo

$

Quantidade

EIXO – FORTALECIMENTO ECONÔMICO

1
1
1
1
1
2
1
1
1
3

De um total de 13 créditos concedidos, oito corresponderam a negócios existentes e
cinco corresponderam a novos negócios ou ampliações de grande vulto.
Os créditos têm a ﬁnalidade de estruturar a produção e a comercialização por meio de
investimentos tangíveis, intangíveis e capital de giro.
Em relação a novos empreendimentos apoiados, a Tabôa participa da gestação do
negócio desde reuniões com os empreendedores na fase de ideação dos projetos até a
realização de plano de negócios e a construção conjunta de um modelo de negócio
viável. Já nas ampliações de grande vulto, o maior volume de investimentos geralmente
caracteriza uma mudança qualitativa no negócio e também requer a elaboração de um
plano de negócio para veriﬁcar a respectiva viabilidade econômica, o que é elaborado
pelo empreendedor com orientação da equipe da Tabôa.
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Os créditos para os empreendimentos existentes utilizam o histórico ﬁnanceiro recente
para balizar a melhoria dos processos produtivos e comerciais, constituindo investimentos mais pontuais.
Conheça alguns dos empreendimentos apoiados pela Tabôa e perceba o impacto
gerado na comunidade:

Toca da Tapioca: a empreendedora Jucigreide (Dea) utilizou o crédito para a construção
de uma nova proposta para seu negócio. A Toca da Tapioca é um restaurante tradicional
de Serra Grande. Famoso pelas tapiocas, o restaurante serve também pratos à la carte
durante o dia, com ingredientes que valorizam a cultura local. O novo empreendimento
visa oferecer mais espaço, conforto e agilidade aos clientes em um ambiente planejado
para atender melhor.

Pica Pau Rei das artes: com foco na
silvicultura tropical, o artesão Fábio
Alves de Oliveira trabalha com a
produção de artigos em madeira: são
placas entalhadas, peças ornamentais, móveis rústicos e comuns. Seu
grande sonho é ter um ateliê com
uma boa infraestrutura para produzir
as peças e empreender a “Escola de
Arte” na comunidade em que vive. O
crédito foi utilizado para concluir a
construção e as instalações do
espaço físico no qual trabalha.

Barraca da Toinha: servido na praça de Serra Grande há 30 anos, esse acarajé é especial
por diversos motivos. O segredo do negócio é a produção própria do dendê e a seleção
criteriosa dos ingredientes utilizados. Toinha, cujo nome de batismo é Antônio Rodrigues
dos Santos, é dona de uma história de vida forte e de muito trabalho. A empreendedora
buscou criar um ambiente mais agradável para atender a seus clientes, e o crédito foi
fundamental para alcançar seu objetivo.
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Formalização de empresas
Um dos desaﬁos para o fortalecimento dos negócios e da economia de Serra Grande e
região é a formalização dos empreendimentos e iniciativas existentes.
A formalização possibilita ao empreendedor acessar uma série de benefícios, como
vender ou prestar serviço para empresas de maior porte, bem como para as organizações do terceiro setor; diminuir a rotatividade dos funcionários, facilitar as compras de
matérias-primas com acesso direto aos fabricantes, entre outros.

A partir da formalização como MEI, o empreendedor passa a contribuir com a Previdência Social, acessando benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, bem como o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que facilita a abertura
de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas ﬁscais.
Apesar de o processo de abertura de empresas pelo MEI ser simples, podendo ser feito
diretamente pelo empreendedor, a Tabôa e o Sebrae, entretanto, facilitam esse serviço
para aquelas pessoas que têm diﬁculdade de acesso aos recursos digitais.

Diante desse cenário, a Tabôa, em parceria com o Sebrae, organizou quatro Mutirões de
Formalização do Microempreendedor Individual durante 2015. A categoria do Microempreendedor Individual (MEI) foi instituída pelo governo em 2009 (Lei nº 128/2008) no
intuito de facilitar a formalização dos proﬁssionais autônomos.
O programa contempla os proﬁssionais e pequenas empresas com faturamento de até
R$ 60 mil por ano e que tenham até um empregado contratado que receba um salário
mínimo ou o piso da categoria.
O interessado também não pode ter participação em outra empresa como sócio ou
titular. Os mutirões, bem como as assessorias individuais feitas pela equipe, resultaram
em 15 novos microempreendedores individuais formalizados, conforme a ﬁgura abaixo.
Tipos de negócios formalizados

Construção Civil
Tipos de negócios

Gastronomia

Formalização de Orlando Prado de Souza como
Micro Empreendedor Individual

Serviços Gerais

A empreendedora Pétala e sua primeira
nota fiscal emitida

Marcenaria
Fabricação de Instrumentos Musicais
Estética
Comércio de Roupa
Coleta Seletiva

20

0

1

2

3

4

5

Quantidade de empresas formalizadas
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Projetos Apoiados
Tema: Geração de Renda
O apoio a projetos dentro da temática da geração de renda resulta no fortalecimento
das comunidades e no desenvolvimento do território por meio de incentivo às vocações
produtivas. Os projetos selecionados nesse tema foram:

EIXO– FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO
Doação para projetos sociais (recurso não reembolsável):
A Tabôa acredita que uma das maneiras de fortalecer comunidades é através do apoio
com recursos não reembolsáveis (doações) a iniciativas e projetos apresentados por
coletivos e associações, apoiando assim a comunidade na realização de seus sonhos e
na melhoria da qualidade da vida local. A inovação, nesse processo, está na inclusão da
comunidade sobre as decisões de alocação dos recursos através de um Comitê Comunitário.
A 1ª Chamada de Projetos Comunitários foi lançada em abril de 2015, e a comunidade
de Serra Grande enviou 67 projetos, dos quais 53% eram voltados para a área urbana e
31% para a área rural. Foram selecionados 20 projetos, distribuídos por temas, conforme o Quadro 3, que expressaram as prioridades da comunidade naquele momento.

Projetos por temas

Temas

Número

Total em R$

% dos recursos

Educacional

3

R$36.000

24%

Fortalecimento Institucional

4

R$31.999,56

22%

Cultural

Geração de renda
Ambiental
Esportivo

4

R$31.999,99

6

R$28.398,00

1
2

R$12.000
R$8.000

22%
19%
8%

5%

Fortalecimento da Pesca de Jangada em Serra Grande – Grupo Jangadeiros de Serra
Grande:
Pretende-se incentivar e ampliar a atividade pesqueira de um grupo de três estindo em
seus equipamentos e materiais de pesca, possibilitando que saiam com maior frequência para pescar e tenham maior
rendimento. Por consequência,
também, valorizar e divulgar a
pesca artesanal de jangada, atividade tradicional da comunidade.
Acredita-se que, melhorando as
condições de trabalho desses
pescadores, toda a comunidade
se beneﬁcia, vendo uma atividade
tão importante sendo conservada
e valorizada, uma vez que a pesca
de jangada faz parte da cultura
tradicional local.
Araçá Loja Comunitária – Grupo Araçá Produtores de Alimentos e Objetos Artesanais:
Diferentes formas de gerar renda vêm
sendo encontradas pelos habitantes de
Serra Grande. O problema comum é a
comercialização. O projeto vem, portanto, atender a uma necessidade básica
da comunidade de Serra Grande: encontrar mercado. O objetivo do projeto é a
construção de uma loja comunitária,
ofertando um novo ponto comercial para
um grande número de produtores da
comunidade, auxiliando os moradores a
gerar renda para suas famílias.
Horta Comunitária Orgânica – Grupo Cristão da Horta:
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O objetivo é cultivar uma horta comunitária com manejo orgânico que ainda não existe
na comunidade. É relevante pela falta de hortaliças orgânicas no local e pela diﬁculdade
em transporte para ir à cidade comprar alimentos frescos.
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Fortalecimento do Grupo de Bonecas – Grupo de Bonecas de Serra Grande:
O grupo de bonecas nasceu a partir de um grupo de mães de alunos da Escola Dendê
da interessados em aprender a fazer bonecas artesanais de pano para seus próprios
ﬁlhos. O objetivo do projeto é investir em
máquinas de costura e material, aliviando
o principal fator de custo na produção de
bonecas, para ampliar sua produção e
obter uma renda extra com a costura das
bonecas. Além disso, busca-se resgatar a
velha tradição do brinquedo artesanal e
valorizar a identidade morena e baiana,
com roupas e penteados que ressaltem a
cultura local.
Agroindústria Familiar do Barrocão – Associação dos Agricultores do Barrocão:
Os agricultores da Associação do Barrocão em atividade coletiva construíram uma
agroindústria
para
beneﬁciar
frutas,
transformando-as em polpas, doces, compotas, bolos, biscoito, beijus, etc. O objetivo do
projeto é equipar a agroindústria familiar com
utensílios, insumos e apoiar a capacitação dos
agricultores para começarem a produzir e
comercializar em toda a região, além de entregar seus produtos para o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Tema: Cultura
Nesta frente de atuação, fomentam-se iniciativas que resgatem e valorizem as manifestações culturais na região. Os projetos selecionados nesse tema foram:
Capoeira Regional BRINCAPOEIRA - Instituto Ynamata:
O objetivo do projeto é fortalecer as
atividades da cultura afro-brasileira
presentes na comunidade de Serra
Grande. As atividades previstas no
projeto são aulas de capoeira ministradas na Represa e Ecovila,
aquisição de materiais para a
produção dos instrumentos, apresentações mensais nas comunidades
e realização de um evento ﬁnal
(Batizado) reunindo grupos e mestres regionais.
Projeto Levada da Serra Brincando de Tocar, aprendemos uma proﬁssão - Grupo de
Preservação da Cultura – Dilazenze:
Almeja criar uma cultura local de
formação musical, abrangendo diversas
faixas etárias, com o intuito de identiﬁcar,
desenvolver e inspirar novos ritmistas
capazes de se colocarem, futuramente,
como proﬁssionais da música, aprimorando neles o sentido da convivência, da
solidariedade e o cuidado com a Vila de
Serra Grande e o planeta, e inspirandoos para uma nova proﬁssão.

Palmeira Verde – Grupo Palmeira Verde:
O grupo Palmeira Verde é formado por duas famílias da comunidade Águas Claras – localidade de Serra Grande onde existem diversas famílias que vivem da agricultura. A ideia de plantar pupunha surgiu há dois anos quando um fazendeiro
começou a plantar na região. Ivanildo trabalha nessa fazenda,
tem experiência na plantação de pupunha e imaginou que
poderia iniciar uma plantação junto com outras pessoas em sua
comunidade.
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Grupo Luanda - Construção Arte e Cultura:
O grupo Luanda existe em Serra Grande desde 2002 e tem como objetivo formar
cidadãos e promover o crescimento e o desenvolvimento da capoeira regional na
região. O projeto é para a compra de materiais e construção da sede do grupo.
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Documentário Umbigo – Grupo Umbigo:
O objetivo do projeto foi produzir e distribuir um longametragem contando a história de Val, parteira tradicional da
região de Serra Grande, e produzir a trilha sonora do ﬁlme
Umbigo, ﬁnalizado em um CD com sete faixas. Além de
lançar o ﬁlme em cinco cidades baianas e dinamizar a
produção cinematográﬁca nas regiões Sul e Baixo Sul da
Bahia. O ﬁlme traz o registro e resgate de uma das práticas
mais antigas, que é nascer. As oﬁcinas e a exibição do ﬁlme,
acompanhadas de debates, servirão como ferramentas de
comunicação para conscientizar a nova geração, futuros
pais e mães, produzindo reﬂexões e conteúdo.
Acesse: http://umbigoﬁlme.com.br/

Tema: Educação
Os projetos nessa temática têm como objetivo potencializar a educação como ferramenta de transformação social, contribuindo com a formação de cidadãos mais plenos.

Escola de Surf Pé do Surf - Associação Comunidade Ativa (ACATI):
O projeto visa fortalecer e ampliar a Escola
de Surf como mecanismo de possibilitar
que mais crianças e adolescentes de Serra
Grande aprendam a surfar, construam uma
relação de respeito com a natureza e desenvolvam valores para atuarem como seres
que trabalham no coletivo de maneira
solidária. O projeto visa melhorar a
estrutura de equipamentos, logística e
organização das práticas pedagógicas.
Novo Jardim de Infância e Integração Socioeducativa da Escola Dendê da Serra Associação Pedagógica Dendê da Serra:
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O objetivo do projeto é incrementar a participação social da Escola Dendê da Serra na
inovação de processos formais e informais de educação integral no município, reforçando a presença na Vila de Serra Grande, agora em um novo espaço comunitário de

integração socioeducativa para o Ensino
Infantil, com oferta de 20 vagas para o Novo
Jardim de Infância Waldorf. Desde 2001, a
Escola Dendê da Serra faz um trabalho
pioneiro de educação integral e, desde o
início de 2015, a escola vem arrecadando
recursos e já começou a reforma necessária
para transformar a casa do futuro Jardim de
Infância em um ambiente propício ao
trabalho educativo.
Ação Florescer – Associação Comunidade Ativa:
A casa de convivência, chamada Casa do
Florescer, localiza-se a 1,5 km da sede do
Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC).
O objetivo do projeto é promover encontros,
no contra turno das atividades escolares, com
as crianças e adolescentes que vivem na
região, com trocas de experiências, saberes,
aprendizados e práticas que auxiliem a
mudança de comportamento da comunidade
diante das questões ambientais e sociais; no
cuidado com os reinos da natureza e em uma
melhor convivência com o PESC.

Tema: Fortalecimento Institucional
O objetivo é investir em atividades de fortalecimento e organização institucional das
associações e, dessa forma, possibilitar que se desenvolvam mais e dinamizem suas
atividades e atuação na comunidade. Os projetos apoiados nessa frente foram:
Associação de Condutores de Serra - Grupo de Condutores de Serra Grande:
O objetivo do projeto é formalizar uma associação de guias e condutores de visitantes
de Serra Grande para promover um ecoturismo qualiﬁcado com base na observação e
cuidado da natureza e da cultural local, gerando renda e sustentabilidade. Conﬁamos
que a Associação de Guias e Condutores de
Serra Grande fortalecerá o movimento de ecoturismo de base comunitária que vai tomando
forma na vila e criará um espaço de crescimento pessoal e de trabalho digno para
muitos jovens da comunidade
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Fortalecimento das Ações Comunitárias na Represa de Serra Grande Associação dos Moradores da Beira Rio da Represa:
O objetivo do projeto é a melhoria da infraestrutura física de apoio da Associação por
meio da reforma, construção e ampliação do espaço físico para a sede da organização,
além da melhoria da infraestrutura de
acondicionamento e coleta dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais e do paisagismo na área da represa. A Associação foi
fundada com o objetivo de dar voz aos
anseios de um grupo de moradores, pois
entenderam que as políticas municipais,
estaduais e federais voltadas para a
manutenção e melhoria das condições de
vida e do meio ambiente na Vila de Serra
Grande, não atendiam seus anseios.
Casa Verde – Grupo Casa Verde:
A Casa Verde é um espaço de integração entre
difrentes iniciativas educativas localizada no Bairro
Novo, onde vivem muitas famílias com crianças em
situação de vulnerabilidade social. A formalização da
Casa Verde é necessária para garantir sua própria
sustentabilidade. O objetivo do projeto é a formalização da Casa Verde como associação, oferecendo
reﬂexões entre todos os apoiadores, educadores,
parceiros, pais e jovens que frequentam a casa para
deﬁnirem a identidade, a missão e a formação participativa da sua estrutura organizacional.

Tema: Ambiental
Essa frente de atuação visa apoiar projetos que promovam a preservação, conservação e
valorização do ambiente na região. Os projetos selecionados foram:
A Riqueza do Lixo em Ação - Associação dos Moradores da Beira Rio da Represa:
O projeto vem atuando na Vila de Serra Grande desde maio de 2013, quando desenvolveu algumas ações de criação, e já introduziu ações como a do “jeguinho coletor”,
inicialmente, em eventos e, posteriormente, em parceria com estabelecimentos comerciais. Também já ofereceu oﬁcinas de capacitação para a coleta seletiva para membros
da comunidade agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.
seguida, conseguiu apoio para a realização de novas ações, como a aquisição de dois
triciclos, a implantação do galpão de triagem, a aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s) e a confecção de novos “jeguinhos”. Para ampliar o potencial de coleta
de recicláveis e o envolvimento de mais pessoas da comunidade, o projeto desenvolve
ações por meio do Pensamento de Design para entender a gestão de resíduos sólidos
na Vila e possibilitar a introdução de Postos de Entrega Voluntários (PEVs) e desenvolvimento de outras atividades relevantes à sustentabilidade do projeto.

Fortalecendo Laços - Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Serra Grande:
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Esta associação foi formalizada em 1988 e sempre desenvolveu melhorias para a comunidade, porém a ﬁnalização dos projetos e a falta de assistência técnica contínua
causaram um declínio na participação dos associados nas suas reuniões e ações. A Associação, juntamente com o Projeto Fortalecendo Laços, busca revigorar esta participação
por meio do compromisso entre os beneﬁciados, encorajando-os a comparecer às
reuniões mensais, bem como aproveitar o incentivo ﬁnanceiro para dinamizar a
produção agrícola através da criação de galinhas e a estruturação de pomares. Dessa
forma, estimulando a busca de novos projetos a serem executados pela Associação e a
melhoria da qualidade de vida das famílias envolvidas.
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Tema: Esporte
Essa frente de atuação fomenta projetos que utilizam o esporte como atividade educadora e fortalecedora dos vínculos comunitários.
Passeio Cultural – Grupo Pedal da Serra:
O objetivo do projeto compreende trazer alegria, saúde e conhecimento para as pessoas e para a comunidade de Serra Grande e região. Pretende-se, além do passeio ciclístico, apresentar um pouco da história e da cultura dessa região e fazer com que as pessoas conheçam e contribuam para a preservação ambiental. Foi realizado um passeio
ciclístico no ano de 2015, e outro passeio está previsto para 2016. Os passeios de bicicleta já ocorrem há 4 anos. Este projeto representa uma forma de unir o esporte, a educação, a cultura e o meio ambiente – com reﬂexos na melhoria das condições de saúde
e das relações humanas – e ampliar o conhecimento da comunidade sobre o patrimônio
ambiental e cultural da região.

IV Corrida Ecológica Mirim – Grupo Sonho da Terra:
Esse projeto busca incluir mais jovens na prática do atletismo na região, contribuindo
para que tomem consciência dos desaﬁos existentes e que se tornem mais aptos a fazer
escolhas. Há cinco anos acontece a
Corrida Ecológica do Retiro, que tem
sua linha de largada em Serra Grande,
com chegada no Retiro (comunidade do
PESC, ao Sul, Ilhéus/BA). Além do
repasse dos recursos ﬁnanceiros, as
equipes dos projetos estão participando
de um processo com capacitações
mensais.
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Outro destaque durante o ano foi o curso Negócios em Funcionamento, aplicado pela
equipe da Tabôa com a metodologia da Aliança Empreendedora. O curso teve duração
de 27 horas, sendo que os temas trabalhados foram deﬁnidos a partir das necessidades
de cada participante. Além do desenvolvimento dos empreendedores e de suas empresas, o método utilizado buscou estimular uma rede de troca de experiências e apoio
entre os empreendedores.

CURSOS E ASSESSORIAS
Para a Tabôa, investir na comunidade vai muito além do apoio ﬁnanceiro aos projetos
sociais ou mesmo à concessão do microcrédito disponibilizada aos empreendedores. E
é com este olhar de desenvolvimento, e não apenas de crescimento, que a Tabôa, juntamente com as parcerias formadas ao longo deste primeiro ano, tem oferecido capacitações e assessorias focadas em atender cada público beneﬁciado de maneira especíﬁca.
Os cursos foram realizados tanto pela equipe da Tabôa como por parceiros, que foram
essenciais para o sucesso dessa estratégia. Entre as parcerias institucionais,
destacaram-se o Sebrae, o Instituto Federal Baiano e o Instituto EcoSocial
Cursos por organização responsável

Organização responsável
IF Baiano
Sebrae
EcoSocial
Tabôa
Total

Número
de cursos
5
16
2
22
45

Horas
de curso

Tendo em vista uma demanda latente identiﬁcada junto à comunidade, foi realizado o
curso Finanças Pessoais, sendo bastante elogiado pelos participantes, que pediram a
ampliação desse curso para seus ﬁlhos e demais familiares.
Em relação aos conhecimentos técnicos, ofertou-se à comunidade oﬁcinas de Transformação do Cacau em Chocolate, oferecidas em parceria com o Instituto Federal Baiano,
reforçando uma atividade econômica tradicional em sintonia com o potencial local para
o desenvolvimento sustentável da região.
Buscou-se também o estímulo ao empreendedorismo sustentável através da roda de
conversas e do oferecimento de trinta bolsas de estudo para o curso de Criação Colaborativa de Projetos - Dragon Dreaming, no qual os participantes foram convidados a compartilhar sonhos e projetos para a região.

5
59
82
120
266

Estímulo ao Empreendedorismo
Entre os cursos disponibilizados para os empreendedores, destaca-se o ciclo de oﬁcinas
SEI, realizado em parceria com o Sebrae e que é desenvolvido para auxiliar os
empreendedores individuais a conquistar mais clientes e melhorar seus empreendimentos. Dentre eles, as oﬁcinas SEI Controlar Meu Dinheiro e SEI Formar Preço foram as
campeãs de participação, indicando o interesse dos empreendedores para conhecimentos sobre como gerir as ﬁnanças de seus negócios.
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Tivemos depoimentos de participantes que, apesar de serem empreendedores, nunca
tinham passado suas ﬁnanças para uma planilha. E, por isso, tinham bastante diﬁculdade
de separar o dinheiro pessoal do que pertencia ao seu negócio. Muitas mudanças
vieram a partir da oﬁcina SEI Controlar Meu Dinheiro, e alguns saíram, inclusive, com um
livro-caixa para colocar em prática tudo o que aprenderam na atividade.
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Apoio aos Projetos
Os projetos que foram contemplados com o apoio ﬁnanceiro não reembolsável na
1ª Chamada de Projetos Comunitários tiveram capacitações pensadas exclusivamente
para eles e escolhidas em conjunto, levando em consideração as demandas mais
latentes para que os projetos pudessem ﬂuir como planejado, e as associações e coletivos se fortalecessem.
Foram ofertadas capacitações mensais, cujos temas foram: Prestação de Contas, com o
contador Erick Cotta; Dragon Dreaming – Criação colaborativa de projetos, facilitado
por Raquel Davi, Mayne Santos e apoio de Larissa Boing, membro da equipe Tabôa;
Captação de Recursos, com Marcelo Estraviz; e o Encontro de Formação de Rede e Celebração, que teve Marcelo Cavalcanti como facilitador.

Cine e Debate
A Tabôa identiﬁcou a necessidade de ser um espaço de aprendizagem e troca de conhecimentos sobre temas emergentes na comunidade. Assim, foram organizados Cines
e Debates, encontros com exibição de documentários que abordaram temas diversos,
seguidos de um momento de conversa sobre as reﬂexões e aprendizados. O ﬁlme de
estreia, por exemplo, foi Quem se Importa, que conta casos de sucesso de empreendedores sociais pelo mundo. Outros ﬁlmes e documentários apresentados foram:
A História das Coisas, que alerta para os riscos do consumo descontrolado e seus impactos para a vida em nosso planeta; China in Box, que conta a história de vida do
empreendedor Robinson Shiba; dentre outros. Todos, foram prestigiados com grande
audiência, formada por membros da comunidade.
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Investimento aos Jovens e Estudantes
Foram disponibilizadas 30 bolsas através de uma parceria entre a Tabôa e o Instituto
EcoSocial para os jovens do ensino médio da Escola Estadual da Vila. Desta vez, o curso
foi o Muitação, um programa de dez dias que estimulou o autoconhecimento e a
reﬂexão sobre o lugar de cada jovem no mundo.
No ﬁnal dos dez dias de curso, os
alunos retribuíram a ação com
cartas de agradecimento, tanto
para os facilitadores quanto para a
Tabôa, que os apoiou com as
bolsas. “Muito obrigado pelo
curso MUITAÇÃO, com certeza
este curso me deu uma outra visão
de como enxergar o mundo”, resumiu um dos jovens; enquanto
outro aﬁrmou, “esses foram os
melhores professores que eu já
Fotograﬁa: Joaquim Salles
tive em toda a minha vida”.
As capacitações são serviços permanentes da Tabôa e não estão limitadas ao seu
público direto — que tenha um projeto social apoiado ou um crédito concedido —, mas
sim a toda a comunidade da Vila. Assim, as pessoas que participam das atividades são
inspiradas e inspiram outras a desenvolverem seu potencial e a buscarem sintonia com
o desenvolvimento sustentável de Serra Grande e entorno.
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OFICINAS

FACILITADOR /
PARCEIRO

18/05
(segunda-feira)

Formalização e Declaração Anual
para Microempreendedor Individual

SEBRAE

Tabôa

20/05
(quarta-feira)

"SESSÃO CINEMA E DEBATE:
Quem se importa?

Tabôa

Tabôa

Toda a
comunidade

27/05
(quarta-feira)

Formação de Preço

Tabôa

Tabôa

Empreendedor

01/06
(segunda-feira)

Finanças Pessoais

Tabôa

Casa Verde
(Bairro Novo)

Empreendedor

03/06
(quarta-feira)

SEI Comprar

SEBRAE

Tabôa

Empreendedor

10/06
(quarta-feira)

SEI Crescer

SEBRAE

Tabôa

Empreendedor

17/06
(quarta-feira)

CINE E DEBATE :
A História das Coisas

Tabôa

Tabôa

Toda a
comunidade

SETEMBRO

AGOSTO
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11 e 12/07
(sábado e
domingo)

SEI Planejar

Tabôa

Tabôa

Cineclube
CINE e DEBATE
Box - Estrutura
Mocamba - Box Filmes curta metragens, entre eles:
de Arte e
O Babado da Toinha e Serra Grande - BA: Gastronomia e
Gastronomia
Arte - Tabôa
O Paraíso é Aqui.

22/07
(quarta-feira)

Oﬁcina de Formação de Preço

21 e 22/08
(sexta-feira
e sábado)

Oﬁcina de Transformação do Cacau em
Chocolate

23/09
(quarta-feira)

CINE E DEBATE:
Acredite em Você, Sempre! - vídeo

28/09
(segunda-feira)
30/09
(quarta-feira)

PÚBLICO

OUTUBRO

Micro
Empreendedor
Individual

Empreendedor

Toda a
comunidade

SEBRAE

Tabôa

Empreendedor

IF BAIANO

Praça de Serra
Grande

Toda a
comunidade

Tabôa

Tabôa

Toda a
comunidade

SEI Empreender

SEBRAE

Tabôa

Empreendedor

SEI Planejar

SEBRAE

Tabôa

Empreendedor

Robinson Shiba, fundador do China in Box

OFICINAS

NOVEMBRO

JULHO

08/07
(quarta-feira)

LOCAL

FACILITADOR /
PARCEIRO

LOCAL

PÚBLICO

02/10
(sexta-feira)

SEI Controlar Meu Dinheiro

SEBRAE

Tabôa

Empreendedor

05/10
(segunda-feira)

SEI Vender

SEBRAE

Tabôa

Empreendedor

07/10
(quarta-feira)

SEI Comprar

SEBRAE

Tabôa

Empreendedor

08/10
(quinta-feira)

Formalização para
Microempreendedor Individual

SEBRAE

Tabôa

09/10
(sexta-feira)

Encontro de Aprendizados
Cursos SEI e Encerramento

Quem quer se
formalizar como
Microempreendedor
Individual

Tabôa

Tabôa

Todos que ﬁzeram
alguma oﬁcina SEI

21/10
(quarta-feira)

CINE E DEBATE:
Criança, a Alma do Negócio
e Tarja Branca

Tabôa

Tabôa

Toda a
comunidade

05/11
(quinta-feira)

SEI Controlar Meu Dinheiro

SEBRAE

Tabôa

Empreendedor

09/11
(segunda-feira)

Captação de Recursos para
Projetos e Organizações Sociais

Marcelo Estraviz, fundador e
ex-presidente da Associação
Brasileira de Captadores de
Recursos (ABCR)

Casa Azul

Representantes
dos projetos
apoiados pela
Tabôa

Box Estrutura
de Arte e
Gastronomia

Toda a
comunidade

Casa Azul

Toda a
comunidade

Casa Azul

Estudantes do
Colégio Estadual
Antônio Cruz

25/11
(quarta-feira)
28 e 29/11
(sábado e
domingo)
07 a 18/12
(10 dias)

DEZEMBRO

JUNHO

MAIO

Conﬁra a lista dos cursos ofertados em 2015

Cineclube Mocamba Box - Gastronomia e Arte
- Tabôa
Raquel Davi
Dragon Dreaming Rede
Dragon
Criação Colaborativa de Projetos
Dreaming Brasil
CINE E DEBATE:
Anjo de Chocolate

Muitação – Construindo meu
Lugar no Mundo

12/12
(sábado)

Formação de Rede e Celebração

16/12
(quarta-feira)

CINE E DEBATE:
Umbigo"

Aline Oliveira, Roberta
Policarpo, Lucas Moreira e
Thamara Machado
Instituto Ecosocial

Tabôa
Equipe Umbigo

Representantes dos

Escola Dendê projetos apoiados
pela Tabôa
da Serra

Box Estrutura de
Arte e
Gastronomia

Toda a
comunidade

37

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
A Tabôa desenvolveu seu Plano de Comunicação para 2015 por meio de uma consultoria de Comunicação.

Um dos maiores desaﬁos do ano foi comunicar-se com tantos públicos distintos, que
exigem linguagens e meios de comunicação próprios, demandando da equipe um
esforço para que todas as atividades chegassem aos públicos interessados. Criou-se
canais de comunicação digitais, como o site e a página no Facebook.

Acreditando que a comunicação tem um
papel amplo de construção de sentido, a
Tabôa investiu em um processo no qual
chegou a imagens, visões de mundo, qualidades essenciais e propósito maior. Estes
desenharam, de modo complementar, a sua
identidade. Tudo isso – somado a um olhar
para fora, observando as demandas,
escutando seus públicos e principais inte-

ressados – forneceu lastro e norte para construção de uma comunicação coerente e
capaz de posicionar a iniciativa de maneira verdadeira e bastante estratégica.

Após construído o posicionamento estratégico e tendo bem alinhada a identidade da
Tabôa, partiu para a construção da identidade visual, ou seja, a criação do logo e manual
de identidade visual, além da papelaria, camisetas, materiais impressos e apresentação
institucional. Tudo com o cuidado necessário para que a comunidade conhecesse a
Tabôa em sua essência.

Foi feito o mapeamento de pontos ﬁxos para divulgação das atividades, além de
investirnos articuladores comunitários que muitas vezes ﬁzeram as divulgações pessoalmente. Também foi utilizado carro de som, envio de mensagens por celular e comunicação impressa quando adequado.

Material da Tabôa na revista britânica, Alliance
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Algumas peças do material impresso e de papelaria
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Investimentos e Despesas

Eixo Crédito
Custos diretos
Custos indiretos
Total eixo crédito
Apoio a projetos não reembolsáveis
Custos diretos
Custos indiretos
Total custo de apoio a projetos não reembolsáveis
Formações
Custos diretos
Custos indiretos
Total custo de formações
Assessoria
Custo diretos
Custos indiretos
Total custo de assessoria
Administração
Pessoal
Despesas gerais
Desenvolvimento de equipe
Serviços de terceiros
Comunicação
Transporte
Taxas e tributos
Compra de imobilizado
Total despesas de administração
Total geral

R$ 133.705
R$ 71.987
R$ 205.691
R$ 110.696
R$ 87.178
R$ 197.875
R$ 32.670
R$ 75.720
R$ 108.390
R$ 1.600
R$ 48.353
R$ 49.953
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

44.474
32.694
15.150
112.530
7.773
10.360
1.807
54.050
278.838
840.748

* Foram aprovados 150 mil reais de doação na Chamada de Projetos de 2015. Parte desses recursos foram repassados no 2o semestre
de 2015, e o restante será repassado no primeiro semestre de 2016 conforme cronograma dos projetos apoiados.

Administração
33%
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2015 é sem dúvida um ano que lembraremos com carinho especial: o primeiro ano de
funcionamento da Tabôa! Imaginamos, pensamos, criamos, implementamos programas,
processos e modelos, num constante exercício de avaliação e aprimoramento. Ao concluir essa etapa inicial, percebemos que já temos uma linda história para contar.
Para 2016, nossas principais estratégias são fortalecer associações e lideranças, para que
possam ser protagonistas das mudanças para a sustentabilidade e fortalecer as vocações
econômicas, de Serra Grande e entorno, voltadas para um modelo de desenvolvimento
que respeite o ambiente local.
Temos também o objetivo de trabalhar para gerar impactos socioambientais positivos,
lançando um novo programa que apoie ações de associações para benefícios públicos e
na promoção de diálogos e vivências sobre temas de interesse comunitário.
Será ainda um ano de seguir com o fortalecimento institucional da Tabôa e aprimoramento de tudo que já foi implementado, com avaliações e revisões constantes de nossas
metodologias e processos. Planejamos levar as ações da Tabôa para as regiões de Serra
Grande e entorno do Parque Estadual da Serra do Conduru que ainda não foram alcançadas e continuar o fortalecimento da região por meio do encontro de atores sociais, do
acesso a conhecimentos e recursos ﬁnanceiros, para que pessoas, negócios e organizações comunitárias expressem, de forma sustentável, todo seu potencial.
Agradecemos mais uma vez a todos que ﬁzeram de 2015 um ano tão especial e contamos com sua ajuda para seguir nossa missão e continuar regando essa semente para que
se desenvolva e cresça como uma árvore frondosa.
A Tabôa Fortalecimento Comunitário acredita que juntos podemos realizar sonhos e
transformar nossa realidade!
Equipe Tabôa

Tiago Leite

Raquel Davi

Robson Bitencourt

Larissa Boing

Roberto Vilela

Crédito
24%

Assessoria
6% Formações
13%

CARTA DA EQUIPE EXECUTIVA

Apoio a projetos
não reembolsáveis
24%
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EQUIPE
José Adolfo de Almeida Neto - Presidente
Marcel Santos Silva - Vice-presidente
Equipe Executiva
Larissa Boing - Gerente de Empreendedorismo e Administrativo / Financeiro
Robson Bitencourt - Assistente de Desenvolvimento
Tiago Leite - Assistente de Administrativo / Financeiro
Consultorias:
Roberto Vilela - Consultor de Implementação
Raquel Davi - Consultora em Comunicação

INFORMAÇÕES GERAIS
Associação Tabôa Fortalecimento Comunitário
CPNJ: 21.498.105/000192
Rua Osvaldo Ribeiro, 221, Serra Grande, Uruçuca, Bahia, CEP 45680-000
atendimento@taboa.org.br
Fone: 73 9 9977-2698
www.taboa.org.br
Financiadores:

Associados e Conselheiros:
Alexandre Curvelo de Almeida Prado
Anna Carolina V. Vicente
Antônio Augusto Cabral Paraíso Martins
Bárbara de Carvalho Vasconcelos
Branca Maria Vianna Moreira Salles
Cândido Azeredo
Franceska Leopoldino Araújo
Gisela Sales Cordeiro
Jardel Felix Del Rei Galo
José Adolfo de Almeida Neto
Marcel dos Santos Silva
Marcos Roberto Penna Nascimento
Ricardo Dórea Gomes da Costa
Ricardo Teles de Oliveira
Rui Barbosa da Rocha

Projeto gráﬁco: Letícia Santos
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DESENHOS
da

LELE
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