Pilares do projeto - COSTURANDO SONHOS E VIDAS : Educação para o
Trabalho Sustentável - Panosocial
Nosso projeto é parte das ações da empresa PanoSocial, que desenvolve produtos na área
têxtil (camisetas, uniformes, ecobags, etc) aplicando soluções ambientais, sustentáveis e
sociais (www.panosocial.com.br). Estamos apresentando aqui um projeto de oficina de
capacitarão e especialização para ex-detentos, como parte de um programa de
ressocialização. No estágio inicial será na área têxtil. Na segunda etapa do projeto iremos
planejar oficinas na área da agricultura orgânica do algodão. Nosso terceiro estágio, é
implementar as oficinas de costura em containers (veja anexo do projeto).
Nossa proposta se resume em 5 principais pilares, que serão desenvolvidos inicialmente
no período de 2 anos, e depois estendidos para as outras etapas:
1 - Ressocialização: pretendemos criar uma oficina para cerca de 44 aprendizes, que irá
oferecer a oportunidade de inclusão social e profissional de egressos do sistema prisional
(homens, mulheres e jovens infratores) por meio da capacitação, especialização,
educação, desenvolvimento humano, apoio familiar e psicológico. Iremos implantar a
oficina de aprendizagem na área de corte e costura, modelagem e estilismo, pigmentação
e serigrafia natural, entre outras técnicas, sempre utilizando nosso conceito ecosustentável. Lhes daremos a oportunidade de contratação na rede de oficinas parceiras, em
nossas oficinas e no nosso projeto futuro de oficinas containers sustentáveis. Após a
contratação, continuarão recebendo acompanhamento pelo período de um ano.
Ofereceremos práticas que promovam maior equilíbrio interno (meditação, yoga, thai-chi,
etc), e apoio de profissionais na área psicológica, nutricional e de economia familiar.
Nosso objetivo é incentivá-los a desenvolver suas próprias capacidades e potencialidades,
e lhes proporcionar um maior sentido de pertencimento e contribuição comunitária.
Queremos empoderá-los por meio do desenvolvimento pessoal para que se tornem muito
mais do que apenas funcionários de uma linha de produção, para que possam perceber seu
potencial, para que tenham orgulho de fazer algo que contribui com o meio ambiente e a
comunidade, para que se sintam capazes de realizarem seus sonhos, e que estes, possam
seguir uma orientação positiva dentro deste contexto de sustentabilidade, se assim
desejarem. Por consequência, contribuímos para a minimização dos casos de reincidência
criminal.
Além de apoio de instituições, escolas, organizações e da iniciativa privada, pensamos em
criar uma marca de produtos oriundos das oficinas de educação, em que os aprendizes
irão receber uma porcentagem da venda e o restante será revertido para o projeto.
Hoje o PanoSocial, com apenas um ano atuando no mercado, conseguiu ganhar uma
maior credibilidade no mercado. Com isso conseguimos colocar como condição de
trabalho para nossas oficinas parceiras, a inserção de um ex-detento como aprendiz e
ajudante junto ao nosso pedido de produção. E a nossa primeira investida já deu certo,
pois a pessoa que indicamos para o trabalho surpreendeu e com isso foi contratado pela

oficina. Acreditamos que isso se deve não só ao fato da necessidade da oficina de ter mais
profissionais na sua rede de produção, mas também pela contagiante satisfação de
perceber que podemos, sim, estender a mão a essas pessoas e ver resultados positivos,
tanto individualmente como para o coletivo. Hoje o Lucas, a pessoa que indicamos, tinha
até mesmo uma proposta para trabalhar como auxiliar de limpeza, o que seria mais
rentável para ele, mas ele compartilhou conosco que lá ele seria sempre um faxineiro,
enquanto que na oficina, ele poderia crescer, ter uma profissão e aprender muito mais, e
quem sabe ter até o seu próprio negócio. Ficamos muito felizes, isso representa um saldo
positivo par a nossa iniciativa!
2 - Incentivo ao cultivo orgânico: Num segundo momento, previsão para o segundo a
terceiro ano do nosso projeto, queremos impactar ainda mais a agricultura do algodão
orgânico, além do uso desta matéria-prima em nossa confecção. Estamos iniciando uma
parceria com produtores de regiões próximas a São Paulo, e mapeando aqueles que estão
investindo nesse tipo de cultivo. Existe uma carência crescente de trabalhadores na área
de plantio, nosso objetivo é ampliar nosso projeto educacional e direcionar alguns exdetentos para programas em parceria com esses agricultores para instruí-los nesse tipo de
trabalho, mas sempre acrescentando ao aprendizado nosso conceito de desenvolvimento
humano. Queremos que esses trabalhadores encontrem um significado maior em voltar a
terra e cultivar aquilo que beneficia a todos, que possam acreditar que é possível um dia
ele ter também seu próprio pedaço de terra e replicar essa proposta sustentável de cultivo
e de vida. Objetivamos também oferecer apoio para pequenos produtores interessados em
plantar algodão orgânico, ou que pretendem fazer a transição do plantio convencional para
o orgânico; criando um sistema de comunicação e interconexão entre agricultores, sistema
privado, público e nossas oficinas com ex-detentos.
3 – Conscientização/impacto: Nosso projeto automaticamente impacta os aprendizes,
que terão um grande potencial de se tornarem replicadores dos conceitos e possibilidades
práticas da produção e com matérias-primas eco-sustentáveis. Impacta também os
parceiros e apoiadores, que verão neste modelo um caminho de um desenvolvimento
positivo para todos, e que pode dar certo. Impacta o consumidor, que verá que com seu
poder de compra ele pode fazer a diferença para o meio ambiente e a sociedade, a partir
do momento que faz escolhas conscientes. E impacta o sistema público e privado, que
cada vez mais tem manifestado interesse em colaborar com iniciativas como esta, além de
promover maior tolerância social e segurança com a redução da reincidência criminal.
Unindo à proposta de vender produtos oriundos das oficinas, queremos realizar
campanhas de comunicação para esclarecer ainda mais a origem daquilo que os
consumidores estão comprando e o impacto que isso causa ao planeta e a sociedade. E em
parcerias com artistas (famosos, iniciantes e oriundos da classe menos favorecida)
criaremos ações com o objetivo de esclarecer de uma maneira lúdica que leve a
importância de revermos nossos hábitos de consumo, e incentivando a reflexão sobre o
impacto que o sistema tradicional de produção causa ao planeta e a vida das pessoas.
4 –Sustentabilidade do projeto: Como forma de garantir a constância de investimentos

no projeto, pretendemos criar uma marca com produtos oriundos da linha de produção da
oficina de aprendizes, que poderão ser vendidos na loja da PanoSocial e em outras lojas
multipartas, como para os clientes corporativos da PanoSocial. O que for arrecadado será
revertido para os aprendizes e a manutenção da oficina. Acordos de porcentagens com as
oficinas contratantes podem ser feitos para que isso sirva de fundo para o projeto. O
PanoSocial continuará a colocar como condição para suas oficinas parceiras a inclusão de
ex-dentendos como ajudante nas produções do PanoSocial, mas desta vez indicado pela
nossa oficina de aprendizes. Na venda dos produtos produzidos pela oficina, daremos a
opção aos consumidores de pagar uma porcentagem extra nos produtos à venda, para que
este valor seja direcionado ao fundo. Outras ações estão sendo pensadas e parcerias
estabelecidas para ampliar a atuação e alcance do projeto.
Acreditamos que o interesse existente de todas as frentes envolvidas irá conduzir o projeto
de forma a ser auto sustentável. Procuraremos orientar o projeto por meio de leis de
incentivo, além de buscar incentivos privados e de instituições, assim como do próprio
PanoSocial e das oficinas, empresas e agricultores necessitados de mão de obra. Dentro
do desenvolvimento do projeto, os aprendizes não mais precisarão de bolsa auxílio sendo
contratados.
5 - Meio ambiente e sustentabilidade: nosso projeto, por fim, oferece e incentiva o
consumo de produtos de baixíssimo impacto ambiental, ecologicamente e socialmente
corretos, de comércio justo; partindo do princípio de que trabalhamos com matéria prima
proveniente da reciclagem de pet, aparas têxteis, o algodão desfibrado - e principalmente
o algodão orgânico (dentro do conceito do “cradle to cradle”), e que utiliza técnicas não
poluentes de trato do tecido; como pigmentos naturais para tingimento e estamparia. E
primamos pela ressocialização de pessoas de vulnerabilidade social.
O projecto 'Containers' será abordado em um outro documento, e está previsto para o
terceiro a quarto ano da realização do projeto. Para os próximos anos subsequentemente
pelo período de até dez anos, vamos desenvolver ações que habilitem aqueles que se
destacarem, para conquista de autonomia, gerenciamento e administração do próprio
negócio - em parceria com o projeto, garantindo o uso de técnicas de produção e uso de
matérias-primas sustentáveis.

Apontamentos para um futuro melhor
PanoSocial se concentra na melhoria da sociedade brasileira em diversos aspectos: na
valorização do homem como cidadão, da saúde física e econômica dos agricultores; na
conscientização do consumidor a cerca dos problemas sociais e ambientais; na educação
para um consumo responsável; e na recuperação e integração de minorias em direção à
cidadania, à força de trabalho e à dignidade.
_

Abaixo uma pequena descrição do nosso modelo de negocio atual, em fase de start-up.
Apresentamos a PanoSocial | 'Uma história socioambiental'.
Somos uma empresa que produz camisetas, ecobags, uniformes e outros
produtos, para nossa grife e outras marcas - peças institucionais, corporativas,
promocionais e merchandising; com matérias-primas sustentáveis e impactos
positivos.
No desenvolvimento humano primamos pela inclusão social, incentivando a
ressocialização de ex-detentos.
Na confecção de nossos produtos utilizamos:
• 100% Algodão Orgânico - ecológico e socialmente correto, livre de
produtos químicos, agrotóxicos e outros venenos, e que fortalece a
agricultura familiar. Economiza 91% de agua em sua produção, apresenta
redução de 46% nas emissões de gases de efeito estufa e economia de
62% de energia primária.
• Pigmentos Naturais na tinturaria têxtil e estamparia - plantas tintoriais
utilizadas há séculos pelos povos e culturas antigas. Corantes naturais
obtidos de recursos renováveis e biodegradáveis, livre de compostos
químicos e em maioria com propriedades fitoterápicas.
• 100% PET Reciclado - o que antes estaria no lixo transformado em fibras
de poliéster.
• Algodão Reciclado - aparas de tecidos provenientes do corte das
confecções de 100% algodão já tinto, que antes iam para o lixo
transformados em novo tecido.
• Serigrafia Natural - estamparia com pigmentos/corantes naturais.
• Mão de obra de egressos do sistema prisional - para o desenvolvimento
do trabalho também utilizamos serviços por contrato, daqueles que privados
da liberdade cumpriram pena, pagando suas dividas sociais. Acreditamos
que oportunidade de trabalho a ex-detentos ampara a reinserção social,
participa da reintegração e pode evitar a reincidência criminal.
www.panosocial.com.br

