




A Cooperativa Dedo de Gente é formada por jovens de três cidades mineiras: 
Curvelo, Araçuaí e Raposos. 

Há mais de 18 anos promovemos desenvolvimento humano e 
profissional no trabalho diário em fabriquetas de economia solidária,

 de serralheira, doces, softwares e audiovisual, entre outras!

A matéria prima principal para o trabalho é a cultura mineira - os 
personagens, paisagens e produtos da nossa terra. Usamos sucata, 

criamos e recriamos formas para cumprir nosso compromisso 
ambiental, sempre estimulando o protagonismo jovem 

no processo criativo e na gestão das fabriquetas. 

Para conhecer mais as nossas criações, acesse nossa página: 
www.dedodegente.com.br!



SOFTWARES



“Se os meninos de Araçuaí podem fazer artesanato, 
por que não podem aprender a fazer tecnologia?”

Foi com essa pergunta que a Fabriqueta de Softwares surgiu em 2008, 
superando a visão de que trabalho e renda só podem 

surgir de atividades tradicionais. 
O objetivo é ser mais uma alternativa para que os jovens de Araçuaí 
encontrem perspectivas de desenvolvimento em sua própria cidade. 

Criando assim novas oportunidades para que mais jovens possam fazer 
parte dessa ação.

A Fabriqueta de Softwares não se limita à Araçuaí, também desenvolve 
sites, bancos de dados, jogos digitais, materiais gráficos e peças de 

comunicação para outras cidades e regiões.
Além da técnica, na Fabriqueta há um forte trabalho em grupo para 

criação de soluções criativas em demandas de clientes e projetos próprios, 
mostrando que por trás da tecnologia há gente, com o desejo de criar 

oportunidades e fazer a diferença!

Fabriqueta de Softwares



Serviços Prestados pela Fabriqueta de Softwares

- Criação de websites e hotsites
- Identidade Visual
- Banco de Dados Online
- Artes gráficas (folders, banners, cartões de visita, livretos, flyers, etc)

Definições

- Hotsite: É uma das formas simples de divulgação na web onde em uma 
arte estática você passa uma pequena informação de maneira rápida e 
direta.

- Website: Criar um website é a maneira mais efetiva para se apresentar 
conteúdos e obter destaque na web. Ao contrário do hotsite, o website 
pode ser dinâmico, trabalhando com imagens e textos de maneira formal 
ou informal, provando-se assim, versátil a sua necessidade. 

- Artes Gráficas: Propaganda é a alma do negócio; informação também! 
As artes gráficas são uma boa maneira de expor informações de maneira 
criativa e profissional.

- Identidade Visual: Todos nós temos nossa identidade/personalidade, 
e assim deve ser a sua organização ou empreendimento. Projetos 
de identidade visual trabalham o design de todos os materiais de 
apresentação que a sua organização irá utilizar, transparecendo de 
maneira sutil seus  objetivos e valores.

- Banco de Dados Online: Salvar e ter acesso a seus dados é muito 
importante. Chega a ser vital para a sua organização. E os bancos de 
dados online facilitam a sua acessibilidade, estando sempre disponíveis e 
o mais importante, seguros.



Artes Gráficas: Banner - Dedo de Gente



Artes Gráficas: Banner - Dedo de Gente



Artes Gráficas: Banner - Dedo de Gente



Identidade Visual: Logo e camiseta - Semana da Terra



Artes Gráficas: Cartaz - Documentário Feira, Festa e Fartura



Artes Gráficas: Calendário - Caminho das Águas - 2013



Artes Gráficas: Livreto - Projeto Casa Saudável



Artes Gráficas: Caderno de Receitas



Artes Gráficas: Livreto - Banheiro Seco - Ilustrado



Artes Gráficas: Folder - Sítio Maravilha



Identidade Visual: Fanpage - Dedo de Gente

https://www.facebook.com/DedodeGente


Website: Beatriz Myrrha

http://www.dandacultura.com.br/


Website: Restaurante Cabana Raízes

http://cabanaraizes.com.br/


Website: Organização Rezende

http://www.organizacaorezende.com.br/


Website: Pousada das Araras

http://www.pousadararas.com.br




www.dedodegente.com.br

http://www.dedodegente.com.br
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