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RESUMO 

 

Este estudo foi realizado tendo como pano de fundo a Economia Solidária. Ele se organiza, 
pois, em quatro seções principais, além da introdução e considerações finais. De início, faz-se 
a apresentação da fundamentação teórica subsidiada, de um lado, por uma breve 
contextualização histórica e, de outro, pelas contribuições teóricas e pluralidade de acepções 
atribuídas à Economia Solidária. Em seguida, a fim de revelar o seu tamanho e peso no 
território nacional foram criados 5 blocos de categorias de informações, cujos dados foram 
extraídos do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES) da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária (SENAES) vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE). As principais características apresentadas neste trabalho referem-se à quantidade de 
empreendimentos econômicos solidários (EES); formas de organização; data e motivo de 
criação; total de participantes; segmento econômico; formas de comercialização e abrangência 
comercial; entidades de apoio, assessoria e assistência técnica; entre outros. Além desta 
exposição, o trabalho evidencia os agentes da Economia Solidária no Brasil, aqui distribuídos 
em três categorias: Ligas ou Uniões, Entidades de Apoio e Fomento (EAFs) e Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária (FBES). O tema Políticas Públicas tem o papel de assumir a 
Economia Solidária como objeto da ação governamental, tanto no âmbito federal, estadual e 
municipal. Este tema surge como mote para a pesquisa empírica realizada junto ao município 
de São José dos Campos (SP) que procura identificar a atuação do poder público local no que 
tange ao apoio e fomento das iniciativas de organização coletiva de trabalho autogestionário, 
revelar o conhecimento e visão dos gestores públicos frente à Economia Solidária, bem como 
descrever a percepção e avaliação dos(as) cooperados(as) acerca do apoio recebido da 
Prefeitura. Ademais, na dimensão municipal, o trabalho se ocupa em identificar e caracterizar 
os empreendimentos econômicos solidários (EES). Nas considerações finais, aparecem as 
análises dos resultados fruto da pesquisa de campo que nos possibilitou concluir que a 
Economia Solidária em São José dos Campos configura-se como tímida e promissora. 
Tímída, por ainda abarcar um número incipiente de experiências/iniciativas autogestionárias e 
solidários e gestores públicos envolvidos com esta ‘outra economia’ e, promissora, sobretudo, 
pelo espaço já conquistado na agenda pública local no que tange à busca da garantia dos 
direitos sociais dos indivíduos percebida na geração de trabalho e renda visando deste modo, 
o enfrentamento de questões sociais, como o desemprego e a pobreza.   
 
 
Palavras-chave: Economia Solidária. Empreendimentos Econômicos Solidários. Políticas 
Públicas. São José dos Campos. 
 

 

  

 

 

 



 

 SOLIDARITY ECONOMY AND GOVERNMENTAL ACTION IN BRAZIL:  

THE CITY OF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 

 

ABSTRACT 

 

This study was conducted having as backdrop the Solidarity Economy. Initially, it was 
presented the theoretical foundation subsidized, on one hand, by a brief historical background 
and on the other hand, by the theoretical contributions and the plurality of conceptions 
attributed to Solidarity Economy. Then, in order to reveal its size and strength within the 
country it was created five blocks of information categories and data were extracted from the 
National Information System on Solidarity Economy of the National Solidarity Economy 
Secretary linked to Ministry of Labor and Employment. The main features presented in this 
paper refer to the amount of solidarity economic enterprises; ways of organization; date and 
reason of creation; total numbers of participants; economic sector; ways of commercialization 
and commercial scope; entities of support, advice and technical assistance, among others. In 
addition to this content, the work shows the agents of Solidarity Economy in Brazil, divided 
into three categories: Leagues and Unions, Support and Fosterage Entities and Brazilian 
Forum of Solidarity Economy. The theme of Public Policy plays a role of assuming the 
Solidarity Economy as an object of governmental action in terms of federal, state and 
municipal levels. This theme arises as a motto to the empirical research conducted in São José 
dos Campos (SP) city and it seeks to identify the role of local public government in regard to 
supporting and fostering initiatives of collective organization of self-managed work. It also 
seeks to reveal the knowledge and vision of public managers referring to Solidarity Economy 
as well as to describe the perception and evaluation of cooperative men and women about the 
support received from the City Hall. Moreover, this study focuses on identifying and 
characterizing the solidarity economic enterprises in terms of municipal dimensions. In the 
final comments it was analyzed the results of the field research which enabled us to conclude 
that the Solidarity Economy in São José dos Campos is seen as shy and promising. Shy 
because it still encloses a number of incipient self managed and solidarity 
experiences/initiatives and public managers involved with that “other economy”. Promising 
for the space already conquered in the local public agenda concerning to the search of 
guarantee to individual social rights perceived in the employment and income generation 
seeking at coping with social issues as unemployment and poverty. 
 
 
Keywords: Solidarity Economy. Solidary Economic Enterprises. Public Policy. São José dos 
Campos city 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em meio ao cenário de uma sociedade capitalista e à crise econômica, cresce a 

preocupação, de um lado, com a exclusão social, notadamente exemplificada pelo 

desemprego e pobreza e, de outro, com a busca de alternativas de novas formas de 

produção e distribuição de bens e serviços que promovam a geração de trabalho e renda, 

qualidade nos postos de trabalho, bem como a qualidade de vida das pessoas.  

A exclusão entendida como a falta de acesso a bens e serviços, a falta de segurança, 

justiça e cidadania, tem como suas variadas formas, de acordo com Dupas (1999), a 

exclusão do mercado de trabalho (desemprego); a exclusão do trabalho regular, tendo 

acesso ao trabalho temporário precário e parcial; a exclusão da possibilidade de garantir 

sobrevivência; a exclusão dos direitos humanos podendo resultar na desigualdade de renda 

(POCHMANN, 2003). 

A exclusão do mercado de trabalho gera pobreza e esta impede o acesso a bens e 

serviços importantes como habitação, saúde, lazer, entre outros (RODRIGUES et al. 

1999). Deste modo, um indivíduo excluído é aquele que não consegue configurar uma 

identidade (social) no trabalho, na família ou na comunidade, tornando-se então, privado 

das relações sociais e do mundo das representações a elas associadas. Corroborando com 

esta idéia, Souza (2003) afirma que o desemprego é apontado como a principal causa da 

exclusão social vigente em vários países, desenvolvidos e subdesenvolvidos, uma 

expressão parcial da crise da sociedade salarial.  

Um outro fenômeno da desigualdade social tratado no presente trabalho se refere à 

pobreza. Sob duas formulações teóricas, Dupas (1999, p.22) e Estenssoro (2003), se 

complementam, respectivamente, assumindo que a pobreza pode ser entendida como “a 

dificuldade de acesso real a bens e serviços mínimos adequados a uma sobrevivência 

digna” e como um estado social resultante de um processo histórico de exploração, 

expropriação, discriminação, destituição de direitos e concentração de renda, riqueza e 

poder, anterior ao capitalismo, mas agravado com o seu desenvolvimento. 

Em contraponto a esse contexto de dilemas socioeconômicos emerge a Economia 

Solidária como uma alternativa tanto para as vítimas desempregadas ou sócio-

economicamente excluídas pela crise do trabalho, quanto para aqueles que aspiram a um 

modo de produzir e viver que se baseie na igualdade política e na democracia social.  
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Em linhas gerais, a Economia Solidária constitui-se de práticas fundadas na 

colaboração solidária, inspiradas por valores culturais que colocam o indivíduo como 

sujeito e finalidade da atividade econômica, em vez da acumulação privada de riqueza em 

geral e de capital em particular. É uma prática que ressurge hoje como resgate da luta 

histórica dos trabalhadores, como defesa contra a exploração do trabalho humano e como 

alternativa ao modo capitalista de organizar as relações sociais dos seres humanos entre si 

e destes com a natureza. 

As iniciativas germinadas da Economia Solidária procuram essencialmente construir 

relações sociais igualitárias, que induzam à confiança mútua entre os que trabalham juntos 

e a ajuda mútua entre os que se ocupam em atividades distintas e intercambiam seus 

produtos. Além disso, a Economia Solidária pressupõe a negação da relação empregador-

empregado e objetiva a melhoria da qualidade de vida das pessoas, sem palavras de 

ordem, onde o trabalho não é subordinado ao capital e onde os principais líderes são os 

trabalhadores. 

Destarte, num tempo ainda banhado de dilemas socioeconômicos que ocasionam 

exclusão social, a prática da Economia Solidária deve ser admitida como uma estratégia e 

alternativa de promoção de ‘outras’ formas de organização do trabalho para uma 

população sem emprego e pobre, cujo objetivo prioritário se estabelece no atingimento de 

melhores condições de vida e inclusão social sob a forma da fruição de renda. 

Diante do exposto, fica patente que cabe à Economia Solidária aliada às Políticas 

Públicas apontar o trabalho associativo e autogestionário como alternativa, tanto de 

organizar a atividade laboral baseada essencialmente na associação econômica entre iguais 

e na propriedade solidária, como gerar emprego e renda - situação sine qua non para 

minorar os efeitos excludentes causados pela globalização e pela reestruturação 

socioeconômica da sociedade capitalista. 

 

 

1.1 Objetivos   

 

 

Com base nessas observações iniciais, o objetivo geral deste estudo é a investigação 

da existência da Economia Solidária em São José dos Campos (SP) com enfoque às 

Políticas Públicas. Para atingi-lo, buscaram-se os seguintes objetivos específicos: 
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 identificar a atuação do poder público local frente à Economia Solidária;  

 analisar as visões dos gestores públicos a respeito desta atuação (se houver) 

frente à Economia Solidária local;   

 analisar a percepção dos(as) cooperados(as) no que diz respeito à atuação do 

poder público local.  

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

A partir dessa perspectiva, o trabalho mostra-se relevante por dois motivos. O 

primeiro deles manifesta-se na potencialidade dos beneficiários destas iniciativas no 

município, ou seja, a população economicamente ativa (PEA) desocupada e pobre e, o 

segundo, apresenta-se pela urgência (e emergência) de outras formas laborais como o 

trabalho cooperativado, associado e autônomo alicerçado pela solidariedade que pode 

permitir (ou ao menos estimular) o poder público local em repensar seu papel e adquirir 

uma responsabilidade em vistas a uma outra economia - a Economia Solidária. 

Desta maneira, este trabalho procura ser uma contribuição para o campo do 

desenvolvimento socioeconômico do município de São José dos Campos (SP), 

principalmente no que tange à geração de emprego e renda pelos caminhos da Economia 

Solidária, cuja base centra-se na cooperação, solidariedade, autogestão e partilha.      

 

 

1.3 Metodologia 

 

 

Esta pesquisa caracteriza-se, quanto aos seus objetivos, como descritiva por  suceder 

da descrição das características de uma determinada população ou fenômeno (GIL, 2002); 

(CÁS, 2008) e como exploratória por proporcionar uma familiaridade com a situação-

problema, tornando-a mais explícita, bem como por ter o propósito de aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições (GIL, 2002, p.41).  

As abordagens quantitativa e qualitativa fazem parte deste estudo. A primeira, 

especialmente pelo seu sentido lato – o de mensuração e a segunda, no momento em que, 

se aprofunda no mundo dos significados e das ações, baseando-se nas pessoas que têm 
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uma vinculação direta com as ações e programas relacionados à geração de trabalho e 

renda que, de certa forma, encontram-se associadas aos princípios da Economia Solidária. 

Ainda nesta direção, esta pesquisa tem a preocupação com o nível de realidade que não 

pode ser quantificado, ou seja, ela tem a intenção de trabalhar com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, como salienta Minayo 

(1998). Vale aqui mencionar a interpretação de Cavalcanti (2000) de que o método de 

pesquisa qualitativa propõe que o investigador veja o mundo através dos olhos dos atores 

sociais que o integram e dos significados que estes atribuem às situações sobre as quais 

agem. 

Diante dessas considerações, esta opção metodológica encontra-se amparada no 

pensamento de Gil (2002, p.42) de que “a pesquisa social envolve os aspectos relativos ao 

homem em seus múltiplos relacionamentos com outros homens e instituições locais”. 

O Quadro 1 revela as técnicas adotadas para a realização do presente estudo.  

 

Quadro 1 - Técnicas utilizadas no estudo 

Tipo de levantamento  
de dados Fontes de documentos  Tipos de documentos 

I - Documentação indireta   
a) pesquisa documental 
(fontes primárias) a1) arquivos públicos 

a1) documentos oficiais como relatórios, cadernos 
técnicos, leis, home page  

 a2) arquivos particulares a2) documentos como registros, atas, home page 
 a3) fontes estatísticas a3) SIES/SENAES, IBGE, SPER/MTE, PMSJC 
b) pesquisa bibliográfica 
(fontes secundárias) b1) imprensa escrita b1) jornais 

 b2) publicações  
b2) livros, monografias, dissertações, teses,  
periódicos e artigos científicos e acervos virtuais 

II - Documentação indireta   
a) pesquisa de campo a1) quantitativa-descritiva a1) entrevistas 
 a2) exploratória a2) entrevistas 
III - Observação direta 
intensiva a) entrevista 

a) estruturada (ou padronizada) de acordo com um 
formulário 

IV - Observação direta 
extensiva a) questionário a) formulário 

 Fonte: Marconi e Lakatos (2009). Elaborado pelo autor.  

 

Diante do exposto, julga-se importante descrever o caminho trilhado para a 

operacionalização das técnicas acima mencionadas.  

Os instrumentos para a coleta primária foram:  

 Arquivos públicos:    

- Prefeitura Municipal de São José dos Campos (PMSJC): Sistema de Informação da 

Assistência Social (SIAS); Lei Municipal de Cooperativismo; Lei de criação da Secretaria 
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de Relações do Trabalho (SRT); Projeto Reestruturação da Cooperativa Futura; Caderno 

Técnico e Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI);   

- Caixa Econômica Federal (CEF): relatório sobre a composição do Comitê 

Regional de Catadores de Materiais de Recicláveis do Vale do Paraíba Paulista e do 

Litoral Norte;  

 Arquivos particulares: utilizou-se neste estudo exclusivamente dos arquivos 

dos empreendimentos econômicos solidários (EES), tendo como base as atas de reuniões e 

registros de produção. 

 Fontes estatísticas: representam um importante instrumento analítico 

principalmente na busca de caracterizar de um lado, a Economia Solidária e, de outro, a 

população através do número de habitantes, da população economicamente ativa (PEA)  

desocupada, dos trabalhadores informais e da população pobre (absoluta e subjetiva).    

Já a coleta secundária, aqui constituída das fontes - imprensa escrita e publicações - 

ateve-se na identificação do maior número de estudos ligados à Economia Solidária, 

buscando a compreensão da sua gênese, da sua construção conceitual, bem como da 

relação desta com as Políticas Públicas. Particularmente os dados coletados na imprensa 

escrita (jornal) assentaram-se em primeira instância na descoberta de textos publicados 

sobre a Economia Solidária no Brasil, e, posteriormente, na revelação de informações 

acerca dos empreendimentos econômicos solidários (EES) de São José dos Campos. 

A pesquisa de campo foi outro tipo de levantamento de dados do estudo. O emprego 

desta técnica deu-se pela possibilidade da obtenção de informações e/ou conhecimentos, 

do fenômeno da Economia Solidária, da relação deste com as Políticas Públicas, 

particularmente no âmbito municipal, bem como da percepção dos(as) cooperados(as) no 

que diz respeito à atuação do poder público local.  

Nesta direção, para a execução da pesquisa de campo e concretização dos objetivos 

específicos propostos, foram empregados dois tipos de observação, a saber: a direta 

intensiva e a direta extensiva. A primeira compreendida na conversação face a face, 

comumente chamada de entrevista, foi amplamente aplicada para averiguar os fatos na 

intenção de descobrir se as pessoas que estão de posse de certas informações são capazes 

de compreendê-las; para determinar as opiniões sobre os ‘fatos’, procurando conhecer o 

que as pessoas pensam ou acreditam que os fatos sejam e, por fim, descobrir os planos de 

ação por meio das definições individuais dadas (MARCONI; LAKATOS, 2009).  

Para isso, aproveitou-se da entrevista estruturada (ou padronizada) tanto para os 

Gestores Públicos A e C quanto para os(as) cooperados(as), sustentada por um formulário 
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que objetivamente tem a mesma condição de comparação entre as respostas dos 

entrevistados. Devido a problemas de agenda do Gestor Público B, a pesquisa de campo 

utilizou-se do questionário - instrumento da observação direta extensiva, também 

construído sob formulário, respondido porém, por escrito e sem a presença do 

entrevistador. Neste caso, o mesmo foi respondido por endereço eletrônico.        

Para finalizar, esta opção metodológica encontra-se amparada sob a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Paraíba, conforme Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e Certificado de aprovação do projeto de pesquisa, 

conforme Anexo B e C, respectivamente.         

 

 

1.4 Estrutura do trabalho  

 

 

Este estudo parte da fundamentação teórica permeada pelos antecedentes históricos 

da Economia Solidária, bem como das contribuições teóricas e da pluralidade de acepções 

a ela atribuída descritas na seção posterior deste texto introdutório, enumerada como 

segunda.       

A terceira seção trata de revelar a Economia Solidária no território brasileiro, 

intermediada por duas subseções baseadas essencialmente na caracterização dos 

empreendimentos econômicos solidários (EES) e na evidência do campo institucional, ou 

seja, enumera os agentes (atores) apoiadores e fomentadores das iniciativas 

autogestionárias e solidárias.   

Para o tema Políticas Públicas abordado na quarta seção, faz-se inicialmente uma 

breve consideração teórica. Em seguida, toma-se a Economia Solidária como objeto de 

política pública, destacando assim a Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES) - órgão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Programa Economia 

Solidária em Desenvolvimento do governo federal. Além disso, esta seção constitui-se de 

um quadro das administrações estaduais e municipais que adotam a Economia Solidária 

como Políticas Públicas. 

A pesquisa de campo ocupa a penúltima seção deste estudo sendo contemplada no 

âmbito do município de São José dos Campos. Enfoca-se, portanto, a caracterização 

socioeconômica, a identificação e caracterização dos EES. Além disso, esta seção aborda a 

construção de uma Rede de Economia Solidária no Vale do Paraíba Paulista. 
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Paralelamente a isso, o campo da ação governamental, um dos temas centrais deste estudo 

apresenta a atuação da Prefeitura no que tange ao apoio e fomento às iniciativas de 

organização coletiva de trabalho autogestionário, bem como revela as visões dos gestores 

públicos sobre os dilemas do desemprego e da pobreza (exclusão social), da Economia 

Solidária e de uma possível combinação desta com Políticas Públicas. Ademais, analisa-se 

nesta seção, a questão trabalho e renda nos dois últimos Planos Diretores de 

Desenvolvimento Integrado (PDDI) (anos de 1994 e 2006). Finalmente, adicionado a estas 

constatações, procura-se descrever e avaliar a percepção dos(as) cooperados(as) frente à 

atuação governamental municipal junto à Economia Solidária.    

As considerações finais acerca do trabalho ocupam a sexta seção. Assim, procura-se 

realizar uma reflexão sobre a Economia Solidária como uma estratégia de 

desenvolvimento, de redução das desigualdades socioeconômicas e de objeto da ação 

governamental, principalmente, na esfera municipal. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

   

2.1 Antecedentes históricos      

 

 

A origem da Economia Solidária reporta-se à época da Revolução Industrial na 

Europa Ocidental (séculos XVIII e XIX), cenário da introdução das máquinas a vapor nas 

fábricas e da substituição da força de trabalho humano, que acabou acarretando uma 

reestruturação das relações de produção.  

Neste cenário houve um grande peso sob a consolidação do capitalismo como modo 

de produção dominante. Nesta direção, Hobsbawn (2003, p.13), advoga que, “a Revolução 

Industrial assinala a mais radical transformação da vida humana já registrada em 

documentos escritos”. 

Por modo de produção, entende-se, uma forma específica de organizar a atividade 

produtiva e de repartir o resultado entre os participantes (SINGER, 1998), destinada a agir 

sobre a natureza e obter os elementos necessários à satisfação das necessidades da 

sociedade (CÓRDOVA, 1974), através dos processos compreendidos na produção 

(propriamente dita), circulação, distribuição e consumo (SANTOS, M., 2005).   

No que se refere ao modo de produção capitalista, Estenssoro (2003) baseia sua 

argumentação na expropriação de recursos naturais e de economia tradicionais, exploração 

da força de trabalho e concentração e centralização do capital. Ainda segundo o autor, a 

separação entre proprietários dos meios de produção e os trabalhadores, a conversão da 

força-de-trabalho em mercadoria e a extração da mais-valia são as suas principais 

características. 

Devido ao avanço tecnológico dos meios de produção, o ritmo do trabalho 

intensificou-se, marcando, deste modo, a ocorrência da migração de indivíduos do campo 

para os centros urbanos em busca de empregos nas fábricas, pois o objetivo principal 

destes era a melhoria nas condições de vida. Entretanto, o advento da industrialização, 

ocasionou o aumento em massa do desemprego, a precarização das relações de trabalho, 

bem como a pobreza que se intensificou nesta época (embora sempre tenha existido), 

conforme ratifica Polanyi (1980).  

Souza, Cunha e Dakuzaku (2003, p.35), denotam-se ainda nesta época (início do 

capitalismo industrial), “a extrema exploração da classe trabalhadora que dedicava longas 
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horas à atividade produtiva, recebia baixíssimos salários e além disso vivia sob condições 

precárias”. O dia de trabalho, segundo Marx (1990), tinha jornadas que variavam de oito 

até dezoito horas, e, nos casos extremos, não raramente, trabalhadores chegavam até 

mesmo a pernoitar nos arredores da fábrica, o que demonstra a intensa exploração do 

trabalho em que se vivia.   

O capitalismo industrial, como aponta Souza (1999), tem como características, o 

emprego intensivo de máquinas e equipamentos e a adoção crescente de inovações 

tecnológicas poupadoras de mão-de-obra.  Nesta direção, com as inovações, surgem novos 

produtos e novos processos de produção, mais baratos e mais eficientes e, por conseguinte, 

a substituição dos trabalhadores por máquinas nas indústrias. 

Perante os efeitos excludentes do capitalismo industrial, surge um movimento, 

denominado cooperativismo, iniciado por práticas de trabalhadores que se associam, sob 

princípios solidários e de ajuda mútua, constituindo sociedades cooperativas baseadas na 

associação entre iguais e na propriedade solidária (SANTOS, B., 2005). Inicia-se a 

construção de um processo societário a partir das próprias contradições do capitalismo 

(ARRUDA, 2003a), bem como de um contexto de predomínio extremo de interesses 

privatistas sobre os sociais e os coletivos, com o propósito de corrigir as injustiças sociais 

(PINHO, 1966a).  

Estas atividades cooperativistas surgem como “oposição às conseqüências do 

liberalismo econômico, sobretudo na Inglaterra e na França” (PINHO, 2004, p.137), como 

à reação da classe trabalhadora à exploração capitalista e proposta de enfrentamento às 

mazelas sociais e econômicas, o desemprego e a pobreza (SINGER, 2005).  

O contexto acima descrito incitou alguns pensadores, os denominados ‘socialistas 

utópicos’, a almejarem uma sociedade mais justa, solidária e sem desigualdade social. 

Dentre os principais expoentes do cooperativismo revolucionário, encontram-se o inglês - 

Robert Owen e os franceses Claude  Henri de Rouvroy (conde de Saint-Simon), François 

Marie Charles Fourier e Pierre-Joseph Proudhon. Para Bertucci (2005), estes foram os 

primeiros pensadores a demonstrar que a principal fonte de todos os males sociais estava 

na estrutura do sistema econômico baseado na propriedade privada.  

Robert Owen (1771-1859), o maior influenciador do movimento cooperativista, foi 

considerado por Polanyi (1980) inspirador do socialismo moderno e o principal 

representante do socialismo inglês da primeira metade do século XIX (RUSS, 1991).  

Nascido no País de Gales, Inglaterra, foi um importante industrial da fiação e para 
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fundamentar sua teoria1, publicou entre 1813 e 1814 - a obra: Uma Nova Visão da 

Sociedade (BUBER, 2007).  

A contribuição do precursor do cooperativismo se deu, substancialmente na 

fundação de aldeias2 cooperativas, construídas ao redor das fábricas existentes na época,  

com objetivo de que os trabalhadores fossem proprietários e gerissem os meios de 

produção coletivamente (SINGER, 1998). Lá viveriam cerca de 1200 pessoas, trabalhando 

em atividades predominantemente agrícolas, que integrasse produção e consumo, 

originando assim os armazéns cooperativos, que tinham o propósito de consumo de 

produtos ou troca pelos de outras sociedades (SINGER, 2002).    

As primeiras experiências de Owen ocorreram em continentes diferentes. A primeira 

delas em New Lanark3, localizada nas proximidades de Glasglow, na Escócia, no 

ambiente de uma grande indústria têxtil. As duas experiências seguintes surgiram nos  

Estados Unidos: New Harmony (entre 1825 e 1829) e da comunidade de Queesnwood 

(entre 1839 e 1846) que passou a se chamar Harmony Hall (FONSECA; VEIGA, 2002, 

p.24).  

Em 1832, na Inglaterra, Owen criou e desenvolveu a ‘National Equitable Labour 

Exchange’ (Bolsa Nacional de Trabalho Equitativo4), que basicamente,  

realizava o intercâmbio a preços justos dos produtos, conforme o número de horas 
de trabalho gastas em sua produção de cooperativas em escala nacional [...] A bolsa 
fundada por Owen ficava em Londres, mas outras surgiram, no mesmo formato, em 
Birmingham, Liverpool e Glasglow (SINGER, 2003, p.117-118). 

 

Por toda a sua trajetória, Owen usava o termo ‘co-operation’, que significa 

‘trabalhar junto’ (CRUZ, 1997).  Tanto o pensamento quanto as ações owenistas, segundo 

Aguiar e Reis (2002), estavam relacionadas com as questões da exploração do capital e 

com a busca de um mundo melhor. Além disso, preocupava-se com a questão da pobreza e 

defendia a formação de aldeias cooperativas para conseguir a inclusão de parte da 

                                                           
1 Outras obras de Robert Owen: Comunicado ao Condado de Lanark (exposição definitiva de seu ‘plano’) (1820) 
(BUBER, 2007); Livro do novo mundo real (1836 a 1844) (RUSS, 1991). 
2 Também chamadas de colônias-modelo. No centro deste lugar (dessas vilas), haveria um grande edifício 
dividido em vários ‘paralelogramos’ - compreendendo cozinhas públicas, oficinas, escolas, refeitórios, depósitos, 
enfermarias, bibliotecas, entre outros locais, cercados por 500 a 700 hectares de terra cultivada coletivamente. 
3 No início do século XIX, pessoas do mundo inteiro iam a New Lanark (população de 2500 habitantes) para 
entender como o dinheiro gasto com o bem-estar dos trabalhadores resultava em aumento de produtividade em 
um complexo têxtil de propriedade de Robert Owen, que limitou a jornada de trabalho e proibiu o emprego de 
crianças, para as quais ergueu escolas. Mesmo com as melhorias feitas pelo industrial, ele continuava a obter 
lucros, por isso ficou famoso como grande filantropo e tinha a simpatia e admiração das classes dominantes. 
Aparecia, assim, como patrão moderno e esclarecido. 
4 Nessa bolsa, os trabalhadores depositavam seus produtos (roupas, alimentos, entre outros), os quais eram 
convertidos em uma moeda própria sob a forma de notas, conforme as horas dispensadas à sua produção. Tais 
notas podiam ser trocadas por outras mercadorias, segundo as necessidades dos depositantes (MELO, 2007). 
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população miserável no processo produtivo. Bertucci (2005) ainda reforça que o socialista 

questionava mais do que a máquina em si, isto é, a motivação pelo lucro.  

Na primeira metade do século XIX, houve também, por parte francesa, uma grande 

influência na formulação do pensamento cooperativista. O primeiro a se destacar desta 

galeria foi Claude  Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), considerado o 

fundador do socialismo. Saint-Simon tinha um sabor novo e bem revolucionário em suas 

teorias, e, por este motivo, suas idéias ficariam conhecidas como uma doutrina5 

(CHARBONNEAU, 1983). Integrante do movimento socialista limitou-se a escrever 

obras6 e a partir delas fundar escolas de pensamento (SINGER, 2003). 

O pensamento saint-simoniano, segundo Melo (2007), tinha como principal pilar a 

atribuição da primazia do jogo econômico em relação aos sistemas econômicos, deste 

modo, a indústria representaria a única fonte de todas as riquezas, estabelecendo-se como 

garantia última do existir social. 

Apesar de assinalar que a alma de uma nação reside em sua indústria, Saint-Simon 

opunha-se às ideias dos liberais e fisiocratas (CHARBONNEAU, 1983). Neste sentido, o 

pensador idealizava,  

uma sociedade com a presença de um Estado industrializado que objetivaria a busca 
do bem-estar das classes trabalhadoras pela produção de coisas úteis à vida. Este 
estado seria também responsável pela redistribuição da riqueza. Ao mesmo tempo, 
as classes trabalhadoras estariam unidas em associações de cidadãos (ARROYO; 
SCHUCH, 2006, p.26). 
 

No contexto da sociedade da época, referente ao mundo do trabalho, o pensamento 

saint-simoniano lança uma idéia interessante: suponha que um dia o ferreiro, o pedreiro, o 

operário, o agricultor, enfim, todos os trabalhadores parassem de trabalhar de repente. 

Pense no que aconteceria. O caos. Os ricos não teriam o que vestir, comer, beber. A 

intenção deste plano residia em provar a importância dos operários. Nesta direção, o 

pensador ainda coloca a seguinte proposição: e se todos os patrões, donos de bancos e de 

fábricas deixassem de existir? O que aconteceria? Os operários continuariam trabalhando 

normalmente. Porém, não haveria mais ninguém para sugar e explorar seu árduo trabalho. 

                                                           
5 No sentido de ciência, doutrina significa disciplina, ensinamento [...] No sentido de convicção: opinião. 
Dicionário Houaiss: sinônimos e antônimos. 2. ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 
6 Obras de Saint-Simon: Cartas de um habitante de Genebra a seus contemporâneos (1803) (RUSS, 1991); 
Introdução aos trabalhos científicos do século XIX (1808) (RUSS, 1991); Dissertação sobre a ciência do homem 
(1813) (RUSS, 1991); A Reorganização da Sociedade Européia (1814) (BUBER, 2007). Além destas obras, o 
pensador fundou uma revista - L’Industrie, com o apoio de industriais e homens políticos (1816) (RUSS, 1991); 
O Sistema Industrial (1821,1822) (BUBER, 2007). 
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A sociedade idealizada por Saint-Simon era a seguinte: não haveria mais os ociosos 

(militares, clero, nobreza) nem a exploração do homem pelo próprio homem.   

Predecessor dos anarquistas, o filósofo e reformador social François Marie Charles 

Fourier (1772-1837) também compõe o quadro francês de pensadores sob a defesa de que 

o problema da justiça social é mais um problema de produção do que de repartição do 

produto (ANJOS, 2005). Como Saint-Simon, limitou-se a elaborar obras literárias7 

(SINGER, 2003) e, sob a influência de Rousseau, imaginou um sistema que  pudesse 

tornar possível o desenvolvimento harmônico de todos os homens.  

Sobre uma nova organização societária, Fourier advogava que todas as paixões 

humanas pudessem ter livre curso para produzir uma harmonia universal (SINGER 1998 

apud MELO, 2007; RUSS, 1991).  

O principal objetivo dessa organização era 

dispor o trabalho de tal forma que se tornasse atraente para todos, do que deveria 
resultar enorme aumento de produtividade e de produção [...] Fourier acreditava que 
cada pessoa poderia encontrar um ou mais trabalhos que estivessem de acordo com 
suas paixões e aos quais ela poderia se entregar quase sem importar com a 
remuneração (SINGER, 2002, p.36).  
 

Singer ainda acrescenta:  

o sistema de Fourier é uma variedade de socialismo de mercado, centrado na 
liberdade individual, na livre escolha dos trabalhos, organizados em equipes e na 
propriedade por ações dos meios de produção. O sistema é coerente: para que a 
liberdade humana culmine na paixão pelo trabalho é necessário que ninguém 
dependa dele para viver, o que requer uma renda cidadã que garanta a todos uma 
sobrevivência digna (SINGER, 2002, p.37).  

 

A necessidade da satisfação das paixões humanas era para Fourier, o fio condutor da 

formação do falanstério, onde 1.600 pessoas reunir-se-iam em atividades prevalentemente 

agrícolas e artesanais, formadas por diversas origens étnicas, faixas etárias, condições 

sociais e formações culturais, objetivando ser auto-suficiente (RUSS, 1991). De acordo 

com Melo (2007), no interior destas comunas seriam formados, sobretudo, edifícios 

suntuosos dotados de numerosas alas, compreendendo jardins, pátios, salas comuns, 

teatros, hospedarias, oficinas, dentre outros espaços. A tônica do falanstério (ou falange) 

era de estabelecer a harmonia entre os homens e, além disso, criar melhores condições de 

vida e de trabalho (CHARBONNEAU, 1983).  
                                                           
7 Obras de Fourier: Teoria dos quatro movimentos e das destinações gerais (1808) (BUBER, 2007); O Tratado 
da Associação Agrícola Doméstica (1822) [obra principal] (BUBER, 2007); Tratado da associação doméstica e 
agrícola (1822) (RUSS, 1991); O Novo Mundo Industrial (1829) (RUSS, 1991); Armadilhas e Charlatanismo 
das seitas de Saint-Simon e Owen (1831) (RUSS, 1991); A Falsa indústria fragmentada, repugnante e mentirosa 
(1835) (RUSS, 1991). 
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Todavia, o falanstério não significava uma condição de coletivismo como a aldeia 

cooperativa proposta por Owen, pois nesta estrutura idealizada, não se eliminava a 

propriedade privada, além do que a liberdade individual de mudar de trabalho era 

concedida. Nesta direção, Singer aponta que 

os meios de produção seriam de todos os membros, mas sob a forma de propriedade 
acionária. O resultado do trabalho de todos seria repartido de acordo com 
proporções fixas: 5/12 pelo trabalho, 4/12 pelo capital investido e 3/12 pelo talento 
(SINGER, 2002, p.36). 
 

Vale ressaltar que, embora nunca tenha conseguido implementar suas idéias, o 

falanstério tinha como principais características ideológicas, as comunidades autogeridas 

por trabalhadores que produziriam para um fundo comum e a distribuição das riquezas que 

seria dada pelo trabalho empreendido por cada membro deste empreendimento.  

Outro socialista utópico nesta galeria de pensadores refere-se a Pierre-Joseph 

Proudhon (1809-1865), considerado ‘pai’ da autogestão, que também recebeu alguns 

títulos como teórico da justiça, teórico do socialismo na liberdade, teórico do socialismo 

não autoritário (RUSS, 1991).  

Proudhon destaca-se por apresentar à sociedade da época a proposta do mutualismo 

como princípio de organização social, conservando a liberdade e autonomia no seio da 

organização econômica (BUBER, 1971). A publicação8 de três dissertações (de 1840 a 

1842), trouxe-lhe a celebridade, são elas: O que é a propriedade?; Carta a Blanqui e Carta 

a Considérant ou Advertência aos proprietários (RUSS, 1991), sendo que na primeira, o 

criador do sistema mutualista afirmava que a propriedade privada era um roubo.     

A abolição do trabalho assalariado para Proudhon representava a idéia fundamental 

para a superação do capitalismo (CRUZ, 2006). Deste modo, Cruz constata nas propostas 

feitas pelo pensador que as iniciativas econômicas associativas cumpririam um papel 

central nesse processo, preparando e educando os trabalhadores para a nova sociedade. 

Proudhon ainda ao tratar da relação entre Estado e sociedade, recusava a aceitar 

relações verticais entre os homens, ou seja, uma subordinação de cima para baixo, o que 

explica que tenha rejeitado, como fonte de injustiças, a escala autoridade-poder-governo-

Estado” (CHARBONNEAU, 1983, p.100). Por conta disso, defendia a diminuição da  

ação governamental capitalista e religiosa e a liquidação do Estado. Queria, portanto, uma 

sociedade de pequenos produtores livres e iguais, onde os trabalhadores fariam uso do 

financiamento dos bancos de trocas, sem juros, para comprar os meios de produção.  

                                                           
8 Outras obras de Proudhon: Criação da ordem na humanidade (1843); Sistema das contradições econômicas, ou 
Filosofia da miséria (1846); Da justiça na Revolução e na Igreja (1858) (RUSS, 1991). 
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Sob a inspiração nos ideais de Robert Owen, a Revolução Industrial e o liberalismo 

econômico estimularam as condições necessárias para a constituição formal do exemplo 

mais significativo do cooperativismo revolucionário da primeira metade do século XIX, a 

Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale Ltda. (Rochdale Equitable Pioneers Society 

Limited), inaugurada em 21 de dezembro de 1844, em Rochdale9 (distrito de Lancashire, 

Manchester, Inglaterra). 

Considerada como o marco10 das iniciativas cooperativistas e autogestionárias, a 

Cooperativa de Rochdale foi um grande laboratório, o início de descoberta das regras 

sociais de como trabalhar em associação. Ademais, as formulações estabelecidas por 

Rochdale procuraram resumir as conduções de Owen sobre uma sociedade onde o trabalho 

em cooperação buscava substituir o trabalho como mera atividade de competição pelo 

lucro, como resistência à exclusão e acumulação capitalista.  

Desde 1830, o desemprego e a exclusão social chegavam a níveis alarmantes na 

cidade, nomeando-a como um dos piores exemplos das mazelas sociais em que se 

imperava a miséria (ABRANTES, 2004). A maioria da sua população era constituída por 

tecelões auto-educados, orgulhosos de suas tradições e confiantes no seu valor, que por 

sua vez, estimulou a formação da Cooperativa de Rochdale, bem como a formulação dos 

princípios que até hoje regem uma sociedade cooperativa (RIQUE, 1999). Segundo Singer 

(1998), a partir desta iniciativa, inúmeras cooperativas foram criadas em países 

capitalistas. 

Além de funcionar como uma cooperativa de consumo, abastecendo os seus 

membros de alimentos puros e outros bens necessários, exercia uma parte do papel dos 

bancos, aceitando depósitos a uma taxa fixa de juros, porém não oferecia o serviço de 

empréstimo, não funcionando como uma cooperativa de crédito11.  

O crescimento notório do empreendimento de Rochdale (Tabela 1) permitiu que em 

1850 os pioneiros comprassem um moinho de trigo, caracterizando uma passagem para o 

cooperativismo de produção, que foi aprofundado em 1859 com a construção de uma 

indústria têxtil. No entanto, antes da construção desta indústria, em 1855, foi criada a 

Sociedade Cooperativa Manufatureira de Rochdale (tecelagem e fiação), ingressando na 

atividade industrial que era o ‘carro chefe’ da dinâmica social inglesa no período. Esta 

                                                           
9 Localizada no n. 31 de The Toad Lane – uma ruela que tem sido traduzida como ‘O Beco dos Sapos’, mas que 
significaria ‘O Velho Beco’ - da corruptela do dialeto de Lancashire - ‘Th’Owd Lane’, isto é ‘The Old Lane’.  
10 O pioneirismo atribuído à Cooperativa de Rochdale, é tido como um consenso entre os diversos estudiosos do 
cooperativismo. Tem-se conhecimento através da literatura disponível que existiram outras experiências 
cooperativas organizadas anteriormente a Rochdale. Barcelos, 2000. 
11 Só veio aparecer na Alemanha na década de 50 do século XIX.  
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Sociedade Cooperativa tinha por objetivo assegurar a cada um de seus membros os 

benefícios do emprego, o seu próprio capital e o trabalho na manufatura de algodão e lã, 

melhorando dessa forma a situação doméstica e social de todos os seus membros (KEIL; 

MONTEIRO, 1982).  

Tabela 1 - Resumo do quadro social e do capital da Sociedade dos Pioneiros de Rochdale 

Ano Membros Capital (£) Vendas (£) 

1.844 28     28    - 

1.845 74    181 710 

1.855 1.400  11.032 44.902 

1.885 11.084    324.645  252.072 

1.915 21.798    380.630 458.954 

1.945 32.264 501.403 889.009 

1.965 45.864  2.530.891 4.965.863 

   Fonte: International Co-operative Alliance, London (PINHO, 1966b, p.42). 
 

Todavia, na medida em que crescia, Rochdale afastava-se de sua vertente 

autogestionária. Neste sentido, Singer acrescenta: 

em 1864, após intensas controvérsias, a maioria dos sócios de Rochdale resolveu 
abolir os últimos resquícios de participação operária em suas cooperativas de 
produção: aboliram o dividendo e o direito dos trabalhadores de participarem do 
capital da cooperativa, que de fato, se transformou em empresa convencional, com a 
peculiaridade de ser possuída por cooperados. A sua governança estava longe de 
realizar o princípio central da autogestão: ‘todos os que trabalham na empresa 
participam de sua gestão e todos os que participam na gestão trabalham na empresa’. 
As cooperativas continuaram a criar numerosas empresas, no formato convencional 
capitalista, embora de propriedade de cooperados (SINGER, 2003, p.120). 

 

O marco jurídico do cooperativismo se deu, no ano de 1852 com a promulgação da 

Lei das Sociedades Industriais e Cooperativas [...]. Em 1895, em Genebra, foi criada a 

Aliança Cooperativa Internacional, que ratificou os princípios basilares de Rochdale 

(LIMA, 2009).  

Os Pioneiros de Rochdale sistematizaram em estatuto os princípios que passaram a 

guiar as cooperativas em todo o mundo (SANTOS; RODRIGUEZ, 2000; ARROYO; 

SCHUCH, 2006). Os princípios reunidos, e que até hoje vigoram, são:  

 escolha da direção da sociedade mediante eleições em assembléias gerais; 

 livre adesão e desligamentos dos sócios; 

 cada associado tem um voto independentemente do capital que tenha investido; 

 pagamento de juros limitados ao capital; 
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 distribuição dos ganhos proporcionalmente às compras efetuadas pelos 

associados, depois de descontadas as despesas de administração; 

 quotas de reserva para aumento de capital, destinadas à extensão das operações 

e à  porcentagem para a educação; 

 as vendas efetuadas a dinheiro, isto é, à vista, para que os associados só 

assumissem compromissos dentro de suas possibilidades orçamentárias; 

 vendas de produtos puros e de boa qualidade (essa regra trouxe enormes 

benefícios para a cooperativa, pois, na época, a adulteração dos produtos era muito 

comum);  

 neutralidade política e religiosa (essa regra tem relação direta com a de livre 

adesão e desligamento dos sócios, pois se a cooperativa assumisse caráter político ou 

religioso, ela excluiria implicitamente os que pensassem de outro modo) (FONSECA; 

VEIGA, 2002, p.21). 

 

Pinho (1965 apud MENEGÁRIO, 2000) afirma que, apesar da escassez de recursos, 

os planos dos Pioneiros de Rochdale não se limitavam apenas à construção do armazém, 

mas incluíam: 

       construção de casas para fornecer alojamento a preço de custo; 

       criação de estabelecimentos industriais e agrícolas com duplo objetivo: 

produzir  direta e economicamente todo o que se fosse indispensável às necessidades da 

classe operária e assegurar trabalho aos operários desempregados e àqueles com salários 

insuficientes; 

       educação e a luta contra o alcoolismo e 

       cooperação integral, isto é, a criação paulatina de pequenos núcleos através da 

propaganda e do exemplo. 

 

Com base neste contexto, o cooperativismo é concebido como uma doutrina 

econômica que nasce diretamente da prática de trabalhadores, da experiência popular de 

associação de interesses e de cooperação em situação de adversidade. A Economia 

Solidária, de acordo com Singer (2000, p.13), “é uma criação em processo contínuo de 

trabalhadores em luta contra o capitalismo”. Nesse sentido, não é considerada uma criação 

intelectual, embora tenha recebido a colaboração de autores socialistas. 
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2.2 A construção conceitual da Economia Solidária   

  

  

A partir dos últimos dois decênios do século XX, época marcada pelo processo de 

abertura ao mercado internacional e pela implantação da reestruturação produtiva, auge 

principalmente, da perda de inúmeros postos de trabalho (Singer, 2002), surge com maior 

intensidade as experiências de Economia Solidária no Brasil, em resposta, especialmente, 

aos problemas do desemprego em massa e da acentuada exclusão social.  

Em busca de uma identidade para a Economia Solidária, sob a abrangência nacional, 

destacam-se as formulações de Paul Israel Singer12 e Luiz Inácio Germany Gaiger13. A 

escolha destes autores deve-se, primariamente, ao escopo do trabalho, por apresentarem 

em comum questões relacionadas, de um lado, às desigualdades sociais: desemprego, 

pobreza, exclusão, e, de outro, à valorização do trabalho humano e, secundariamente, por 

suas obras serem consideradas consagradas e seminais14 para a construção teórica da 

Economia Solidária. Por conta disso, estes autores compõem o embasamento teórico deste 

trabalho. No entanto, outros autores (não menos importantes), também serão lembrados 

(ressaltados) com objetivo de corroborar tal fundamentação.  

A introdução do termo Economia Solidária no Brasil é atribuída ao pesquisador Paul 

Singer, que a assume desde a década de 1990 como uma forma de reintegrar a massa de 

desempregados no país. Segundo o autor, no Brasil, como nos outros países,  

o desemprego tornou-se a principal patologia social e, para combatê-lo, a estratégia 
mais aplicada é habilitar profissionalmente os desempregados e proporcionar-lhes 
algum capital que possam auto-empregar-se por meio de atividades por conta 
própria ou estabelecimento de pequena empresa (SINGER, 1996, p.1). 

 

Singer usou a categoria Economia Solidária para nomear uma proposta de políticas 

públicas elaborada em 1996 no programa partidário do Partido dos Trabalhadores (PT) 

para fazer frente ao desemprego de grande parte dos moradores da cidade de São Paulo. 

Segundo o pesquisador, havia uma necessidade de convocar os desempregados a 

organizar-se em massa visando sua reinserção na economia, mas por sua própria iniciativa. 

Como prática, a Economia Solidária tem a mesma gênese do cooperativismo, 

todavia, o seu conceito é uma criação recente, afirma Singer (2002). Para o autor, a 
                                                           
12  Economista austríaco naturalizado brasileiro (atual secretário nacional de Economia Solidária do governo 
brasileiro). 
13 Sociológico e pesquisador. 
14 A maioria das publicações existentes sobre Economia Solidária (periódicos: revistas; eventos: congressos, 
seminários, encontros, simpósios; trabalhos acadêmicos: monografias, dissertações e teses) tem citações diretas e 
indiretas destes autores.  
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Economia Solidária é considerada como um ‘novo cooperativismo15’, pois compreende a 

“volta aos princípios, o grande valor atribuído à democracia e à igualdade dentro dos 

empreendimentos, a insistência na autogestão e o repúdio ao assalariamento” (SINGER, 

2002, p.111).  

Os principais argumentos de Singer para justificar a existência da Economia 

Solidária no contexto atual concentram-se na questão do desemprego e da exclusão social. 

Nesta direção, o autor sinaliza que os próprios trabalhadores podem lutar e reagir contra 

estes dilemas socioeconômicos e eles próprios organizados são capazes de tomar o seu 

destino em suas mãos, criar suas próprias empresas (Singer, 1998), tornando a Economia 

Solidária como uma solução não-capitalista [...] como caminho para a geração de renda e 

alternativa ao liberalismo (SINGER, 2000).    

Com muita pertinência, Singer (1999) diz que a Economia Solidária está inserida no 

âmbito de um processo histórico de revolução social, isto é, a transformação social se dará 

em conseqüência de uma trajetória histórica que se iniciou com as primeiras cooperativas 

surgidas da Revolução Industrial. Nesta visão, as experiências da Economia Solidária, 

especialmente as cooperativas, segundo o autor, seriam embriões de formas socialistas de 

produção nos interstícios do grande capital. 

Com base nessa tendência, Singer (2002) admite que as iniciativas socioeconômicas 

coletivas surgem como modo de produção e distribuição alternativo ao capitalismo, cujos 

princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade 

individual, regidos pela solidariedade, ajuda mútua, democracia e autogestão. 

A Economia Solidária, como aduz Singer (2002), é criada e recriada  periodicamente 

pelos que se encontram (ou temem ficar) marginalizados no mercado de trabalho, com a 

finalidade de unir a capacidade de produção e consumo com os princípios de socialização 

dos meios de produção. Ao mesmo tempo, Singer (2005) condena a ditadura do capital  

sobre o trabalho e a crescente desigualdade entre os proprietários dos meios de produção e 

aqueles que vendem a sua força de trabalho. Por sua vez, ela aproveita a mudança nas 

relações de produção provocada pelo grande capital para lançar os alicerces de novas 

formas de organização da produção, à base de uma lógica oposta àquela que rege o 

mercado capitalista (SINGER, 2000).  

Deste modo, a Economia Solidária torna-se uma “alternativa superior ao 

capitalismo”, no sentido mais amplo da vida [...] como uma nova sociedade que une a 

                                                           
15 Grifo nosso. 
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forma industrial de produção com a organização comunitária da vida social” (SINGER, 

2002, p.115). 

A Economia Solidária, para Singer: 

gira em torno da idéia da solidariedade, em contraste com o individualismo 
competitivo que caracteriza o comportamento econômico padrão nas sociedades 
capitalistas. O conceito se refere às organizações de produtores, consumidores, 
poupadores, etc., que se distinguem por suas especificidades: a) estimulam a 
solidariedade entre os membros mediante a prática da autogestão e b) praticam a 
solidariedade para com a população trabalhadora em geral, com ênfase na ajuda aos 
mais desfavorecidos (SINGER, 2003, p.116). 

 

Nesta perspectiva, Singer (1999) define-a como um conjunto de experiências 

coletivas de trabalho, produção, comercialização e crédito organizado por princípios 

solidários, espalhadas por diversas regiões do país e que aparecem sob diversas formas: 

cooperativas e associações de produtores, empresas autogestionárias, bancos comunitários, 

clubes de trocas, bancos do povo e diversas organizações populares urbanas e rurais. 

Pode-se considerar que a influência da obra de Paul Singer frente às iniciativas 

solidárias e autogestionárias fundamenta-se na idéia de que a Economia Solidária deve ser 

um outro espaço livre para a experimentação organizacional. Em sua abordagem, o autor 

ainda aponta que a Economia Solidária tem sua razão de existir na medida em que 

efetivamente altera para melhor as condições de vida do trabalhador (SINGER, 2000).  

Por fim, o autor acredita que a Economia Solidária permitirá, ao cabo de alguns 

anos, dar a muitos, que esperam em vão um novo emprego, a oportunidade de se reintegrar 

à produção por conta individual ou coletivamente (SINGER, 1998), constituindo-se então, 

um projeto revolucionário, um projeto para uma nova sociedade (SINGER, 2005). 

Luiz Inácio Gaiger, um dos pesquisadores mais conhecidos, que dedica há anos seus 

estudos ao tema da Economia Solidária (e movimentos sociais), estabelece o termo – 

empreendimentos econômicos solidários (EES) com objetivo de denominar as iniciativas 

autogestionárias e solidárias. Segundo Gaiger (1999; 2001; 2002), sob a luz da teoria 

marxista, os EES representam uma nova forma social de produção pela modificação dos 

princípios e os fins da organização econômica.   

Os EES são constituídos de:  

diversas modalidades de organização econômica, originadas da livre associação dos 
trabalhadores, com base em princípios de autogestão, cooperação, eficiência e 
viabilidade. Aglutinando indivíduos excluídos do mercado de trabalho, ou movidos 
pela força de suas convicções, à procura de alternativas coletivas de sobrevivência 
(GAIGER, 2003, p.135).   
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As principais características e princípios dos EES, segundo Gaiger (1999), são:  

 autogestão, compreendida como o controle da gestão pelo conjunto dos 

associados e autonomia diante de agentes externos;  

 democracia, expressa pelas decisões tomadas pelo conjunto dos associados, 

através de instâncias diretivas livremente formadas e eleitas, garantindo transparência no 

exercício da direção e fiscalização por órgãos independentes;  

 participação, garantida pela regularidade e freqüência em reuniões, assembléias 

e consultas, com elevado grau de comparecimentos e mobilização de mecanismos de 

renovação e alternância dos quadros diretivos; 

 igualitarismo, garantindo por critérios de remuneração pelo trabalho, por uma 

divisão eqüitativa dos excedentes e benefícios, pela socialização do capital e pela 

inexistência de outros regimes de trabalho permanentes para as atividades-fim; 

 cooperação, entendida como a responsabilidade partilhada no processo 

produtivo, incluindo relações de confiança e reciprocidade, paridade social entre funções 

de direção e de execução ou entre tarefas manuais e intelectuais; 

 auto-sustentação, expressa na atividade produtiva geradora de viabilidade 

econômico-financeira, sem comprometimento do ambiente social e natural;  

 desenvolvimento humano, que inclui processos de formação da consciência e 

de educação integral e iniciativas de qualificação teórica e profissional;  

 responsabilidade social, que pressupõe uma ética solidária, socialmente 

comprometida com melhorias na comunidade e com relações solidárias de comércio, troca 

e intercâmbio; e práticas geradoras de efeito irradiador e multiplicador.  

 

No tocante às desigualdades sociais, Gaiger sustenta que a Economia Solidária tem 

sido apontada como uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos de trabalho, 

geração de renda e combate à pobreza, bem como uma prática redutora da vulnerabilidade 

social causada pela crise do desemprego. Do ponto de vista primordial do 

desenvolvimento humano, o autor postula que ela “oferece outras condições aos 

trabalhadores, de conteúdo inegavelmente emancipatório. Esse conteúdo provém da 

experiência concreta da autonomia no trabalho e pelo trabalho” (GAIGER, 2004, p.395).  

 Em parceria com Jean-Louis Laville (pesquisador da economia social na França), 

Gaiger analisa em seus estudos sobre Economia Solidária que o agir coletivo desta ‘outra 

economia’, “consubstanciado na autogestão, institui novos protagonistas no mundo do 
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trabalho e nos embates da cidadania, em resposta a anseios de bem-estar, reconhecimento 

e vida significativa” (GAIGER; LAVILLE, 2009, p.166). 

 

 

2.2.1 A pluralidade das acepções 

 

 

A leitura profícua dos autores (nacionais e estrangeiros), que se decidam aos estudos 

do tema Economia Solidária, proporcionou de imediato a descoberta de uma gama de 

acepções acerca da proposição de uma ‘outra economia’.  

Com o objetivo de ilustrar o enunciado, a Figura 1 remete à pluralidade de acepções 

acerca da Economia Solidária. 

Economia 
Solidária

Economia 
da dádiva

Redes
de colaboração 

solidária

Economia 
popular

Economia 
de comunhão

Economia 
do trabalho

Economia 
moral

Economia 
popular solidária 

Sócioeconomia
Solidária 

Economia 
de solidariedade

Economia 
social

Outra 
economia

 
Figura 1 - As diversas acepções da Economia Solidária 

                       Elaborado pelo autor. 
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Intenciona-se aqui, listar e descrever, de forma breve, as categorias concebidas para 

denominar a Economia Solidária. Julga-se importante informar que esta subseção subtrai a 

obrigatoriedade de discutir os limites existentes entre tais versões indicativas da Economia 

Solidária. Ou seja, ela se limita somente a expor a variedade de nomenclatura, conceitos e 

experiências adotadas pelos modos de produção não-capitalistas.  

Sob a luz do significado de uma nova dinâmica de enfrentamento das desigualdades 

socioeconômicas e na crença numa sociedade mais igualitária, justa e digna, a Economia 

Solidária surge como um instrumento de inclusão social e resgate da cidadania.  

Nesta direção, verifica-se um campo de múltiplos termos16. O primeiro deles, a 

‘outra economia’, coloca-se na “contracorrente do sistema e da ideologia dominantes, 

registra-se um importante e sólido movimento de construção de um mundo melhor” 

(CATTANI, 2003, p.11). O desafio para ‘a outra economia’, segundo Cattani (2003), é 

reafirmar a importância fundamental do trabalho para os indivíduos e para a sociedade, 

importância dada pelas dimensões libertárias e opressoras. Lisboa (2005) ainda 

complementa que a Economia Solidária se define como ‘outra economia’ por estar em 

confronto com os interesses de reprodução do capitalismo e do poder, e que, além disso, 

contribui para o avanço das comunidades através do desenvolvimento das forças 

produtivas de forma sustentável de longo prazo e de uma nova forma de relacionamento.  

Economia da dádiva é apresentada por Lechat e Schiochet (2003), onde relacionam 

este termo à necessidade da existência de três elementos: dar, receber e retribuir. Nesta 

economia, não há fixação de preços nem pagamento em dinheiro, isto é, implica a 

existência de uma economia não-mercantil [...]. De acordo com os autores (2003, p.85), “a 

dádiva, é ao mesmo tempo, obrigatória e espontânea, gratuita e interessada, incondicional 

e condicional”. A relação estabelecida entre a economia da dádiva e a Economia Solidária 

é permeada pelo ato associativo, pois segundo Cauillé (1998 apud LECHAT; 

SCHIOCHET, 2003), entrar em associação é, antes de tudo, doação de si, de seu tempo. 

De acordo com Leite (2005), a economia da comunhão17 tem por finalidades 

centrais, a distribuição, melhor dizendo, a comunhão dos excedentes produzidos pelas 

empresas e a geração de emprego e renda. Deste modo, as empresas que praticam a 

economia da comunhão procuram, de um lado, garantir e ampliar os postos de trabalho e 

                                                           
16 Todos os grifos desta subseção que indicam as diversas acepções são nossos.  
17 Liderado por Chiara Lubich, tem ligação intrínseca com o movimento religioso de 1943 na Itália.  Como 
referência deste movimento,  destaca-se o Movimento Focolares, que se caracterizava nesta união para o alcance 
de objetivos comuns, principalmente ligados ao campo dos valores e ações relacionados à questão urbana, 
agrária, bem como de geração de renda. A experiência pioneira no Brasil, localiza-se em Vargem Grande 
Paulista (SP) - a Mariápolis Ginetta (antiga Mariápolis Araceli).   
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atividade econômica através de reinvestimento na própria empresa e, de outro, investir na 

formação humana, de modo a fortalecer a base cultural que sustenta o projeto, ou seja, na 

difusão da cultura da comunhão, bem como distribuir e co-dividir, uma terça parte do 

excedente com pessoas em situação de pobreza (enquanto não encontram trabalho ou o 

trabalho não é suficiente para garantir suas necessidades básicas).  

Para Pinheiro (2000), a cultura da partilha fundamenta a economia da comunhão, 

tomando como partido a renovação as práticas empresariais que têm outros parâmetros 

para o desenvolvimento de suas ações. Sorgi (1998 apud PINHEIRO, 2000, p.336), 

complementa que a economia de comunhão surge como “uma tentativa de (re)significar a 

economia, descobrindo-a em sua sociabilidade original, tendo por base a construção de 

uma sociedade efetivamente solidária”. 

Economia do trabalho é uma acepção defendida pelo argentino Luís Coraggio que 

vê a perspectiva desta economia se desenvolver “no trabalho para satisfazer as 

necessidades de todos e mediada por diversas relações de solidariedade” (CORAGGIO, 

2003, p.90). Nesta direção, a economia do trabalho “propõe, como o sentido da economia, 

a resolução das necessidades e desejos legítimos de todos” (CORAGGIO, 2009, p.120).    

Para o autor, a economia do trabalho é um contraponto à economia do capital e ao 

mesmo tempo, vinculando-a à economia pública, espaço que se preocupa com o acesso ao 

trabalho como condição da qualidade de vida e reprodução ampliada da vida. É, por sua 

vez, compreendida por um conjunto integrado de múltiplas atividades econômicas de 

produção e reprodução comandadas pelos trabalhadores, tendo o trabalho como recurso 

central e a reprodução ampliada da vida como principal estratégia de sobrevivência 

(CORAGGIO, 2000; 2003).  

A economia do trabalho, de acordo com Coraggio (2003), tem como forma 

elementar de organização microeconômica própria a unidade doméstica (UD) de 

trabalhadores, assim constituída de indivíduos que para sua reprodução dependem da 

realização contínua do seu trabalho ou de pensões derivadas do seu trabalho no passado. 

Acrescenta ainda o autor que “a unidade doméstica é formada por uma ou mais pessoas ou 

grupos, ligados por relações de parentesco ou de diversos tipos de afinidade (ética, de 

vizinhança, ideológica, etc.)” (CORAGGIO 1998 apud CORAGGIO, 2003, p.91). 
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A economia moral18, como termo da Economia Solidária, surge para dar conta de 

uma oposição à concepção clássica de economia. De acordo com Lechat (2009), na 

literatura encontram-se mais textos relacionados à ética do que à moral. Mesmo com tal 

dificuldade literária, a autora define a economia moral como uma reunião coerente de 

normas e valores que deveriam ser respeitados pela atividade econômica. A moralidade na 

economia, nesse sentido, busca a socialização da riqueza, privilegiando as necessidades 

básicas e não o lucro, o valor de uso e não o valor de troca, contextualizada no campo da 

Economia Solidária, cuja base se concentra em valores como a justiça social, a 

solidariedade e o respeito à natureza.      

Com base nesta definição, Lechat (2009, p.138) descreve a economia moral como 

sendo “a maneira como muitas relações econômicas são reguladas segundo normas e 

valores nas comunidades de trabalhadores rurais e urbanos e expressa a legítima 

resistência à economia do livre mercado”. 

Outra acepção que chama atenção sobre Economia Solidária é a economia popular. 

Por ela, entende-se: 

o conjunto de atividades econômicas e práticas sociais desenvolvidas pelos setores 
populares no sentido de garantir, com a utilização de sua própria força de trabalho e 
dos recursos disponíveis, a satisfação de necessidades básicas, tanto materiais como 
imateriais (ICAZA; TIRIBA, 2003, p.101).  
 

Segundo as autoras, a economia popular remete-se ao significado etimológico da 

palavra ‘economia’, que se origina do grego oikos (casa) e nomos (lei). Assim como 

oikonomia19 diz respeito ao governo e à administração da casa e da família, a economia 

popular é “a forma pela qual, historicamente os homens e mulheres, que não vivem da 

exploração da força de trabalho alheio, vêm tentando garantir o seu estar no mundo” 

(Icaza; Tiriba, 2003, p.103; 2009, p.150), “tanto na unidade doméstica como no espaço 

mais amplo que envolve o bairro, a cidade, o país e o universo” (ICAZA; TIRIBA, 2003, 

p.103). Neste sentido, Arruda (2003) menciona que a economia concebida como ‘gestão 

da casa’ deve estar a serviço do bem viver de cada um e de todos os habitantes da casa, 

sob o pressuposto da superação de toda exploração e dominação sobre outros, ou seja, a 

emancipação do trabalho. 

 

                                                           
18 Termo utilizado pela primeira vez no século XX, por E.P. Thompson, na obra – A Economia Moral da 
Multidão Inglesa no século XVIII (escrito em 1971). Este texto se limita aos conflitos ingleses do século XVIII 
ocorridos entre o tradicionalismo e a nova economia política, os quais giravam em torno das Leis dos Cereais 
(LECHAT, 2009).     
19 Aristóteles (384-322 a.C).  
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Entre os autores que defendem a economia popular, Razeto define-a como: 

um fenômeno generalizado presente nas unidades econômicas dirigidas 
individualmente, familiarmente ou em grupo, sem que seus atores contem com 
nenhum, ou quase nenhum capital: sua única riqueza é a força de trabalho e 
sobretudo - a ânsia de viver (RAZETO, 1993, p.31). 

 

Assim como os demais termos que referenciam a Economia Solidária, a economia 

popular apresenta também características que se contrapõem à racionalidade econômica 

capitalista. No seu caso específico, os trabalhadores que nela estão inseridos, não trocam 

sua força de trabalho por um salário, bem como seu trabalho não consiste em trabalho 

pago + trabalho excedente não pago.  

A economia de solidariedade é considerada como a primeira referência na literatura 

brasileira sobre Economia Solidária difundida pelo sociológico chileno Luis Razeto20. O 

autor  refere-se a ela como sendo  

[...] uma formulação teórica de nível científico, elaborada a partir e para dar conta de 
conjuntos significativos de experiências econômicas. [...] Trata-se de um modo de 
fazer economia que implica comportamentos sociais e pessoais novos, tanto no 
plano da organização da produção e das empresas, como nos sistemas de destinação 
de recursos e distribuição dos bens e mecanismos de consumo e acumulação 
(RAZETO, 2001, p.40).   

 

Uma importante contribuição de Razeto (2001) para a discussão desta acepção 

mostra-se na identificação do fator ‘C’, conhecido como cooperação, comunidade, 

colaboração e coletividade. Neste sentido, o autor enfatiza que a distribuição da produção 

não se reduz à simples troca, mas nela estão presentes as formas de doação, reciprocidade, 

comensalidade e cooperação, que envolvem diferentes atores e grupos ligados por laços 

familiares, de vizinhança, religiosos, culturais, de amizade, de confiança.  

Bertucci e Alves (2003) e Arroyo e Schuch (2006) contribuem na apresentação da 

economia popular solidária para a construção do esquema teórico da Economia Solidária. 

Os primeiros autores, afirmam que, de início, as experiências de economia popular 

solidária buscavam-se em projetos de organizações não-governamentais (ONGs) de apoio 

às camadas excluídas, que passaram a adotar uma visão libertadora e emancipatória. Para 

eles, esta terminologia quer retratar a busca por ‘um outro projeto de sociedade’, que 

rompa com a lógica da competição monopolizadora excludente’. De outro lado, Arroyo e 

Schuch procuram demonstrar que a economia popular solidária é aquela que 

 

                                                           
20 Ainda nos anos 1980, Luís Razeto Migliaro já utilizava a denominação economia de solidariedade, presente 
em sua obra intitulada ‘Economia de solidariedade e mercado democrático’ de 1984. 
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acrescenta o desafio de, também como fator de desenvolvimento, ser germinada, 
brotada de dentro para fora, de baixo para cima, aberta para o mundo, mas com 
identidade própria, que possa estabelecer um diálogo em que o eixo é o equilíbrio, a 
distribuição, a justiça (ARROYO; SCHUCH, 2006, p.63).       

 

Economia social é uma expressão eminentemente européia. De acordo com o 

economista francês Defourny (2009), ela se remete às atividades econômicas que buscam 

a democracia econômica associada à utilidade social. Com base nesta consideração, o 

autor aponta que os anos 1990 foram responsáveis pela criação da Conferência 

Permanente das Cooperativas, Mutualidades, Associações e Fundações (CEP-CMAF21), 

cujo objetivo principal resume-se à representação do conjunto de  economia social junto a 

instâncias da União Européia.  

A fim de caracterizar as empresas da economia social, Defourny, elege quatro 

princípios, a saber: 

(a) finalidade de prestação de serviços aos membros ou à coletividade, sendo o lucro 
secundário; (b) autonomia de gestão; (c) controle democrático pelos membros; (d) 
primazia das pessoas e do objeto social sobre o capital na distribuição dos 
excedentes (DEFOURNY, 2009, p.158).        
  

No Brasil, não houve utilização significativa do termo economia social. No entanto, 

uma conceituada pesquisadora do cooperativismo - Diva Benevides Pinho, afirma que a 

economia social “prioriza o coletivo e coloca a pessoa humana acima do capital [...], ou 

seja, o capital é somente um instrumento a serviço dos associados e não um fim em si 

mesmo” (PINHO, 2004, p.172). A solidariedade, continua a autora, é o motor da 

economia social, proporcionando a regulação do processo de decisões, a repartição dos 

resultados e, ao mesmo tempo, inspira a própria concepção de empresa, colocando como 

base - o coletivo.  

O termo redes de colaboração solidária originário das formulações do filósofo 

brasileiro Euclides Mance (1999), admite que as iniciativas autogestionárias e solidárias 

que a compõem são alternativas viáveis e concretas para os excluídos e marginalizados 

pelo movimento de globalização do capitalismo. Nesta direção, Mance afirma que a rede 

de colaboração solidária busca, portanto,  

integrar consumo, comercialização, produção e crédito em um sistema harmônico e 
independente, coletiva e democraticamente planejado e gerido, que serve ao objetivo 
comum de responder às necessidades da reprodução sustentável do bem-viver das 
pessoas em todas as suas dimensões, inclusive nos âmbitos da cultura, arte e lazer 
(MANCE, 2002, p.245). 

                                                           
21 A economia social na Europa é responsável por 9 milhões de pessoas (10% do emprego total neste continente), 
cujo total de empresas corresponde a 2 milhões – representando 10% do total das empresas européias. [Dados de 
2007]. Disponível em: <http://www.ec.europa.eu/employment_social/labour_law. Acesso em: 04 jan. 2008. 
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A construção destas redes, conforme Mance (2002, p.246), promove liberdades, ou 

seja, “garante às pessoas as condições materiais, políticas, informativas e educativas para 

uma existência ética e solidária”. Para o autor, estas redes funcionam da seguinte maneira:  

[...] integram grupos de consumidores, de produtores e de prestadores de serviço em 
uma mesma organização. Todos se propõem a praticar o consumo solidário, isto é, 
comprar produtos e serviços da própria rede para garantir trabalho e renda aos seus 
membros e para preservar o meio ambiente. Por outro lado, uma parte do excedente 
obtido pelos produtores e prestadores de serviços com a venda de seus produtos e 
serviços na rede é reinvestida na própria rede para gerar mais cooperativas, grupos 
de produção e microempresas, a fim de criar novos postos de trabalho e aumentar a 
oferta solidária de produtos e serviços. Isso permite incrementar o consumo de 
todos, ao mesmo tempo em que diminui o volume e o número de itens que a rede 
ainda compra no mercado capitalista, evitando com isso que a riqueza produzida na 
rede seja acumulada pelos capitalistas. O objetivo da rede é produzir tudo o que as 
pessoas necessitam para realizar o bem viver de cada um, de maneira ecológica e 
socialmente sustentável (MANCE, 2003, p.81-82). 

  

Procurando demonstrar os critérios básicos de participação nessas redes, Mance 

(2003) assim os descreve: a) inexistência nos empreendimentos de qualquer tipo de 

exploração do trabalho; opressão política ou dominação cultural; b) preservação do 

equilíbrio ecológico dos ecossistemas; c) compartilhamento do excedente, de forma 

significativa para a expansão da própria rede e d) autodeterminação dos fins e autogestão 

dos meios, em espírito de cooperação e colaboração.    

Cabe aqui, um destaque à pesquisadora norte-americana Elinor Ostrom22, ganhadora 

do Prêmio Nobel de Economia23 de 200924, que demonstrou em suas teorias que as 

associações de proprietários podem administrar com sucesso propriedades comunitárias 

(propriedade comum).  De acordo com Abramovay et al. (2007), Ostrom mostra a 

capacidade de produzir, como resultado da própria interação social, com a presença de 

regras, podendo assim, controlar sua aplicação em benefício tanto da sociedade como do 

meio ambiente. O regime de propriedade comum teorizado por Ostrom se dá sobre 

recursos de acesso que passaram (e passam) a ser regulados por um grupo de forma 

coletiva com regras de manejo de inclusão e exclusão de usuários, atingindo áreas 

florestais, pesqueiras, hidrográficas, de pastagens ao longo de várias regiões do planeta 

(OSTROM; TUCKER 2009 apud SBEE, 2009). 

Em suas teorias, Ostrom esclarece que a participação ativa dos usuários nestas 

propriedades é uma situação imprescindível para o sucesso das mesmas. Assim, a 

autogestão compreende um elemento crucial de seus pensamentos. Em consonância com 

                                                           
22 Professora da Universidade de Indiana (EUA). 
23 Oficialmente chamado de Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel. 
24 Prêmio dividido com Oliver Wiliamson. 



 46

Ostrom, Albuquerque (2003) admite a autogestão como princípio da Economia Solidária 

que pode ser entendida como o conjunto de práticas que propicia a autonomia de um 

coletivo responsável pela concepção e decisões dos processos de gestão, compreendida 

assim, como um fenômeno multidimensional que ultrapassa a noção de gerência, pois 

abrange aspectos políticos, geopolíticos, técnicos, sociais etc. 

Indo além, a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul 

(OCERGS, 2009), através do XIV Seminário Gaúcho de Cooperativismo reproduz um 

relato da cientista política:  

as redes de negócios criadas pelo cooperativismo são mais confiáveis, respeitáveis, 
eficientes e apresentam mais resultados do que as administrações públicas e privada. 
Então nós somos extremamente modernos na medida em que praticamos o 
cooperativismo, respeitamos e agimos segundo a atualidade dos seus princípios 
(OCERGS, 2009) 
 

A sócioeconomia solidária encerra o mosaico de termos que aludem à Economia 

Solidária, cujo significado se direciona à valorização do ser humano no mundo do 

trabalho. Marcos Arruda, economista e educador (o mais influente propositor da 

sócioeconomia solidária no País) também se remete ao conceito de economia, para 

fundamentar esta acepção. Deste modo, o autor menciona que 

 
o termo sócioeconomia solidária equivale à economia solidária, tendo como única 
diferença a ênfase no sentido social que deve ter a verdadeira economia – aquela que 
é fiel ao seu sentido etimológico – gestão, cuidado da casa e, por conseqüência, dos 
que nela habitam (ARRUDA, 2003b, p.224) - grifo do autor.   

 

Nesta mesma linha de interpretação, Arruda e Boff (2000) afirmam que a 

sócioeconomia solidária significa um movimento que transcende as iniciativas restritas ao 

econômico. Ou seja, além da esfera econômica, implica mudanças profundas no nível das 

relações sociais e culturais, bem como envolve mudanças na visão de mundo e 

paradigmas, valores, atitudes, comportamentos, modos de relação, aspirações, paixões 

desejos. Nesse pensar, a sócioeconomia solidária é considerada como: 

uma nova economia cujo objetivo é responder às necessidades sociais e humanas, ou 
também atender à dupla dimensão da reprodução simples (sobrevivência) e da 
reprodução ampliada da vida (crescente bem-viver individual, comunitário e social) 
(ARRUDA, 2003b, p.235). 
 

Acreditando numa sociedade mais igualitária, justa e digna para todos os indivíduos, 

todos os teóricos aqui expostos da Economia Solidária, sem exceção, proclamam que esta 

alternativa econômica significa um instrumento de inclusão social e resgate da cidadania, 
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cuja base tem o cerne de valores não-capitalistas, solidariedade, autogestão, democracia e, 

acima de tudo, respeito à vida humana.   
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3 A ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL: DA GÊNESE ÀS SUAS 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS    

 

 

3.1 As iniciativas originárias do cooperativismo autogestionário e solidário  

 

 

Esta subseção encarrega-se de traçar o perfil das iniciativas permeadas pela 

autogestão e solidariedade, apresentando suas principais características, bem como a época 

de sua expansão. Para tanto, utilizou-se como base de dados o Sistema Nacional de 

Informações em Economia Solidária (SIES) da Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES).  

  

 

3.1.1 Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (SIES) 

 

 

As experiências de produção coletiva, comumente chamadas de organizações de 

Economia Solidária começaram a tomar consciência a partir da década de 1970 (PINHO, 

2004). Mas é somente a partir da década de 198025 que a Economia Solidária, segundo 

Singer (2000), começa a se organizar (ainda de forma esparsa), tomando impulso 

crescente a partir da segunda metade dos anos 90, em resposta, especialmente, à crise do 

mercado de trabalho e aos dilemas da exclusão social.  

Em 2003, com o propósito de se ter uma radiografia dos empreendimentos 

econômicos solidários (EES) e de entidades de apoio, assessoria e fomento (EAFs) no 

âmbito nacional, originou-se o SIES por intermédio do Programa Economia Solidária em 

Desenvolvimento26 do MTE em parceria com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

(FBES). 

O SIES é percebido como uma iniciativa pioneira no país e no mundo para 

identificação e caracterização da Economia Solidária. Vale destacar, que tal iniciativa 

surgiu concomitantemente à criação da SENAES e do FBES (SENAES/Guia SIES, 2009).  

                                                           
25 Período em que ex-funcionários assumiram a massa falida de empresas onde trabalhavam, com apoio de 
organizações como ANTEAG e UNITRABALHO (PINHO, 2004).   
26 Plano Plurianual 2004-2007. 
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A construção conceitual do que se entende por Economia Solidária, EES e EAFs é 

resultado do SIES. Nesta direção, a Economia Solidária é definida pelo governo federal 

como “o conjunto de atividades econômicas – de produção, distribuição, consumo, 

poupança e crédito – organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e 

trabalhadoras sob a forma coletiva e autogestionária” (SENAES, 2006, p.11).  

Por EES, entendem-se as organizações: 

 coletivas formadas por organizações supra familiares, singulares e complexas, 

tais como: associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, 

clubes de troca, redes e centrais, etc.; 

 cujos participantes ou sócios (as) são trabalhadores (as) dos meios urbano e 

rural que exercem a gestão coletiva das atividades e da alocação dos seus resultados;  

 permanentes, incluindo os empreendimentos que estão em funcionamento e 

aqueles que estão em processo de implantação, com o grupo de participantes constituído e 

as atividades econômicas definidas;  

 que disponham ou não de registro legal, prevalecendo à existência real; 

 que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de 

serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), de 

comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços) e de consumo 

solidário (SENAES/Guia SIES, 2009).     

 

De acordo com o Guia SIES (SENAES/ Guia SIES, 2009), esta compreensão de 

EES leva a um conceito ‘includente’ por procurar contemplar as diversas experiências da 

Economia Solidária e as diversas formas não-capitalistas de produção.  

Ainda neste Guia, extraímos o conceito de EAFs, resumido em “organizações que 

desenvolvem ações nas várias modalidades de apoio direto junto aos empreendimentos 

econômicos solidários, tais como: capacitação, assessoria, incubação, assistência técnica e 

organizativa e acompanhamento” (SENAES/Guia SIES, 2009, p.4). No caso destas 

entidades, a definição atribuída pelo Guia, pauta-se pelas atividades desenvolvidas 

(assessoria, assistência, etc.) e pelo público envolvido (EES) e não, pelas características 

organizacionais.  
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No que diz respeito aos dados do mapeamento27, extraídos do Atlas da Economia 

Solidária no Brasil, Singer (2009) afirma que estes permitem avaliar o tamanho e o peso 

econômico e social da Economia Solidária no Brasil. Além disso, propicia inteirar-se de 

um conjunto de atividades e formas de organização que apresentam quatro importantes 

características. A saber:  

a) cooperação, que pode ser entendida como a existência de interesses e objetivos 

comuns, união dos esforços e capacidades, propriedade coletiva parcial ou total de bens, 

partilha dos resultados e responsabilidade solidária diante das dificuldades;  

b) autogestão, que representa o exercício de práticas participativas de autogestão nos 

processos de trabalho nas definições estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, na 

direção e coordenação das ações nos seus diversos graus e interesses;  

c) atividade econômica, ou seja, agregação de esforços, recursos e conhecimentos 

para viabilizar as iniciativas coletivas de produção, prestação de serviços, beneficiamento, 

crédito, comercialização e consumo;  

d) solidariedade, que representa a preocupação permanente com a justa distribuição 

dos resultados e a melhoria das condições de vida dos participantes, buscando 

comprometimento com o meio ambiente saudável e com a comunidade, com movimentos 

emancipatórios e com o bem estar de trabalhadoras e consumidoras. 

 

Em face destas considerações, é necessário ressaltar os principais objetivos do SIES 

(SENAES, 2006; SENAES/Guia SIES, 2009):  

 constituir uma base nacional de informações em Economia Solidária com 

identificação e caracterização de EES e EAFs;   

 fortalecer e integrar EES em redes e arranjos produtivos e organizativos 

nacionais, estaduais e territoriais, através de catálogos de produtos e serviços a fim de 

facilitar processos de comercialização;  

 favorecer a visibilidade da Economia Solidária, fortalecendo processos 

organizativos, de apoio e adesão da sociedade; 

 subsidiar processos públicos de reconhecimento da Economia Solidária;  

 subsidiar a formulação de políticas públicas; 
                                                           
27 O mapeamento brasileiro da Economia Solidária estimulou em 2009, outras iniciativas deste tipo em outros 
países como: Argentina, Canadá, Alemanha e Áustria. O IV Encontro Intercontinental de Economia Solidária 
ocorrido no mês de abril de 2009 em Luxemburgo resolveu que a economia social e solidária deveria ser 
mapeada no mundo inteiro (SINGER, 2009). 
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 subsidiar a elaboração do marco jurídico adequado à Economia Solidária; 

 facilitar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em Economia Solidária.  

 

Diante desta breve apresentação do SIES, a subseção seguinte procura divulgar e 

analisar dados, tornando visível o perfil e a abrangência dos EES a partir de cinco blocos 

de informações. São eles:     

 Bloco I - Características gerais: quantidade de EES; formas de organização; 

empreendimentos com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); data de criação; 

número de participantes (total = homens + mulheres); empreendimentos em rede e 

motivos de criação dos EES; 

 Bloco II - Atividades econômicas: segmento econômico e classes de 

faturamento mensal;  

 Bloco III - Comercialização: forma de comercialização e abrangência 

comercial (mercado); 

 Bloco IV - Apoio, Assessoria e Assistência Técnica: EES com acesso e sem 

acesso e fornecedor de apoio; 

 Bloco V - Trabalho no EES: classes de faturamento. 

 

 

3.1.2 Mosaico da Economia Solidária no Brasil: divulgação e análise dos dados  

 

 

A primeira edição do mapeamento28 da Economia Solidária no Brasil realizada no 

ano de 2005 e publicada em abril de 2006, chegou a cobrir cerca de 41%29 dos municípios 

brasileiros, levantando dados de 14.954 EES, cuja população estimada naquela data 

correspondeu a 1.256.000 pessoas (sócios/as) (SENAES, 2006). A segunda edição (e 

última), realizada no ano de 2007 em 48%30 dos municípios brasileiros, computou 21.859 

EES constituídos de 1.687.496 pessoas (sócios/as) (SENAES/SIES, 2007).  

                                                           
28 Iniciativa pioneira no mundo no que diz respeito à identificação e caracterização de empreendimentos 
econômicos baseados na solidariedade, autogestão e cooperação.  
29 2.274 municípios, considerando a seguinte distribuição territorial: Norte (56%), Nordeste (48%), Sudeste 
(23%), Sul (43%) e Centro-Oeste (53%) (ATLAS ECONOMIA SOLIDÁRIA... 2005). Nota do Atlas: Devido 
aos limites e dificuldades encontradas não foi possível incluir no Sistema Nacional de Informações em Economia 
Solidária (SIES) todos os empreendimentos existentes bem como sua abrangência nacional.    
30 A distribuição territorial dos EES não foi divulgada pelo Sistema Nacional de Informações em Economia 
Solidária (SIES).   
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O primeiro bloco de apresentação da Economia Solidária no Brasil deste trabalho 

refere-se às características gerais dos EES. A Figura 2 apresenta o quesito quantidade de  

EES existentes no território nacional.  
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Figura 2: Gráfico - Quantidade de EES (em percentagens) 
       Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  

 

Conforme o gráfico acima, a maior concentração dos empreendimentos da 

Economia Solidária no país se encontra na região Nordeste. Em seqüência, encontram-se 

as regiões: Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste.  

O mapa adiante procura ilustrar acerca da quantidade de EES em todo o território 

nacional.  



 53

 
                 Figura 3: Mapa - Quantidade de EES (em números absolutos)  
                 Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  
  

 

Um outro elemento levantado refere-se às formas de organização dos 

empreendimentos. Portanto, julga-se importante esclarecer a definição de cada forma 

atribuída pela SENAES, conforme o Guia SIES, 2009. 

 

As formas de organização são:  

 Grupo informal: coletivo organizativo e/ou grupo de produção, 

comercialização, clube de trocas etc., desde que não tenha registro legal ou formalização 

junto a órgãos públicos municipais, estaduais e federais;  
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 Associação: assume a natureza jurídica de associação (registro legal) a 

organização de trabalhadores de diversas categorias (produtores, assentados, 

desenvolvimento comunitário, etc.); 

 Cooperativa: assume a natureza jurídica de cooperativa (registro legal). Neste 

caso, é a sociedade de pessoas que se obrigam, através da celebração de contratos de 

sociedades cooperativas, a contribuir, com bens e serviços, para o exercício de uma 

atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro, podendo ter por objeto 

qualquer gênero de serviço, operação ou atividade; 

 Outras formas: constituída por sociedade mercantil por quotas de 

responsabilidade limitada31; sociedade mercantil em nome coletivo32; sociedade mercantil 

de capital e indústria33.  

 

Os tipos de organização que predominam entre os EES no País são: associação, 

grupo informal e cooperativas. Regionalmente, as formas de organização - associação e 

grupo informal - prevalecem na região nordestina, constituídas por 6.153 e 2.640 

empreendimentos, respectivamente. Em seguida, a outra forma mais recorrente dos 

empreendimentos, a cooperativa, por sua vez, incide em maior número nas regiões Sul e 

Nordeste, representada respectivamente pela quantidade de 669 e 586.      

Segue exposta na Figura 4, a distribuição das formas de organização da Economia 

Solidária no Brasil.   

                                                           
31 Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, de natureza mercantil, cujo capital social é 
dividido por quotas do mesmo valor, subscritas uma ou mais por cada sócio, que responde de forma limitada 
pelas obrigações sociais e se obriga, solidariamente, pela integração do capital social. A razão social é sempre 
seguida da palavra ‘limitada’ ou LTDA. 
32 Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, de natureza mercantil, que resulta da união de 
duas ou mais pessoas para comercializar em comum, debaixo de uma mesma firma social, cujos sócios se 
responsabilizam de forma ilimitada e solidária pelas obrigações sociais, A firma ou razão social individualiza 
todos os sócios ou contém o nome de pelo menos um deles acrescido do aditivo ‘e companhia’, por extenso ou 
abreviadamente.  
33 Entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, de natureza mercantil, formadas por dois tipos 
de sócios: os que entram com recursos para a formação do capital e os sócios de indústria que contribuem apenas 
com o trabalho. A razão social é constituída com o nome dos sócios capitalistas, seguida da expressão ‘e 
companhia’, por extenso ou abreviadamente.   
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Figura 4: Gráfico - Formas de organização dos EES (em percentagens) 
Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor. 

 

Da totalidade dos EES identificados, 49,87% deles têm CNPJ, ou seja, são 

legalmente constituídos (SENAES/SIES, 2007). De acordo com a Figura 5, a região 

Nordeste apresenta o maior percentual no que diz respeito à legalidade das empresas 

autogestionárias existentes no país, chegando à metade delas em comparação às demais 

regiões, que chegam a variar entre 10% a 13,50%.  
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Figura 5: Gráfico - EES com CNPJ (em percentagens) 
Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  
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O último decênio do século XX é marcado pelo surgimento de 7.413 empresas 

autogestionárias, tendo a região Nordeste como líder mediante o percentual de 50,11%. 

Em seguida, 14,78% e 13,85%, respectivamente nas regiões Sul e Norte. 

Por fim, examina-se que 55,86%, ou seja, 12.211 EES eclodiram no território 

nacional a partir dos anos 2000 até o ano de 200734, percebendo assim um crescimento na 

ordem de 4.798 empreendimentos em relação ao período anterior (SENAES/SIES, 2007). 

A região Nordeste com 38,90% continua liderando a criação de empreendimentos. A 

distribuição regional dos empreendimentos neste período assim se resume: Sudeste 

(22,24%); Sul (17,59%); Norte (10,68%) e Centro-Oeste (10,59%). Ilustrativamente, as 

informações reveladas a pouco, encontram-se na Tabela 2.  

Tabela 2 - Quantidade de EES por data de criação (de 1900 a 2007) (em números absolutos) 

Região  Criação do EES/por década 
 Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul total  

década 1900 0 2 0 1 3 6 

década 1910 0 1 0 2 0 3 

década 1920 0 10 1 1 1 13 

década 1930  1 8 0 4 12 25 

década 1940 0 7 0 4 3 14 

década 1950 0 15 5 6 6 32 

década 1960 3 30 8 20 30 91 

década 1970 23 95 23 32 36 209 

década 1980 156 763 186 226 230 1.561 

década 1990  703 3.715 1.027 871 1.097 7.413 

década (parcial) 2000 até 2007  1.293 4.750 1.304 2.716 2.148 12.211 

não informou  31 102 102 29 17 281 

total  2.210 9.498 2.656 3.912 3.583 21.859 
  Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  

 

Quanto aos participantes da Economia Solidária no Brasil, o mapeamento realizado 

em 2007 chega a identificar 1.687.496 indivíduos em 98,98% dos EES, ou seja, em 21.637 

deles. Da totalidade destes integrantes, os percentuais de 38,25 e 32,14 (os maiores) 

podem ser observados nas regiões Nordeste e Sul, respectivamente. Nas demais regiões, o 

mapeamento chega a identificar 11,60% na região Norte; 10,50% no Sudeste e, por fim, 

7,51% na região Centro-Oeste.  

Importante relativizar a média de pessoas integrantes dos EES, que chega ao número 

de 78 pessoas para cada empreendimento. Tomando por base esta variável (sócios/as), 

                                                           
34 Último ano pesquisado no mapeamento da SENAES. 
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conclui-se, a partir dos dados do mapeamento, que somente a região Sul do país supera tal 

marca – cuja média compreende a 153 sócios (as) por EES.      

Ao tratar dos aspectos de gênero da Economia Solidária no país, a Tabela 3 procura 

enfatizar acerca da distribuição entre homens e mulheres.   

Tabela 3 - Participantes nos EES (em mil) (números absolutos) 

Região 
Quantidade de     
participantes 

Centro-
Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul total 

Homens   72,3 381,5 118,4 109,5 375,3 1.057,0 

Mulheres   54,5 264,0   77,3   67,6 167,0 630,4 

total 126,8 645,5 195,7 177,1 542,3  1.687,4 

Variação  relativa (%)  

Homens 57,02 59,10 60,50  61,83  69,21 62,64 

Mulheres 42,98 40,90 39,50  38,17  30,79 37,36 
   Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  

 

A participação dos empreendimentos em rede também foi levantada pelo 

mapeamento, evidenciando 45,71% destes em relação ao total. Estes empreendimentos, 

por sua vez, têm como objetivos principais35, a participação em fóruns locais, estaduais ou 

nacional, bem como a integração e articulação permanente com entidades que tenham 

características de atuação ou objetivos semelhantes (SENAES/SIES,  2007). 

Neste sentido, estas entidades possuem uma ligação direta com a Economia 

Solidária sob as seguintes dimensões:  

a) assistência técnica e gerencial;  

b) financiamento36 (prestação de serviços de apoio financeiro através de micro 

crédito ou fundos rotativos);  

c) formação (prestação de serviços de capacitação ou qualificação social ou 

profissional);  

d) incubação (processo de acompanhamento sistemático, assessoria, consultoria e 

acompanhamento desde a implantação e funcionamento do empreendimento);  

e) pesquisa (estudos, pesquisas, desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias 

diretamente para os empreendimentos econômicos solidários);  

f) articulação e mobilização (apoio às atividades de articulação, organização e 

mobilização dos empreendimentos).          

                                                           
35 Ver Manual do Usuário – Fase I. 
36 Nesse caso a entidade não deve ser apenas mediadora entre o (EES) e a fonte do financiamento (um banco, 
uma cooperativa de crédito etc.), mas deve ser a gestora direta do fundo (Ver Manual do Usuário – Fase I do 
SIES / Junho 2004) 
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Em função do exposto e na busca de ilustrar as regiões brasileiras, os estados 

localizados na região Nordeste apresentam o maior percentual de empresas em rede, isto é, 

4.232 EES. Em seqüência, as regiões: Sudeste (1.959 EES); Sul (1.860 EES); Norte (1004 

EES) e Centro-Oeste (846 EES), totalizando 9.992 experiências autogestionárias. A Figura 

6 indica o percentual de cada região do país. 
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Figura 6: Gráfico - EES em rede (em percentagens) 
Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  

 

Há que se considerar também nesta caracterização da Economia Solidária no Brasil 

os motivos37 que levaram a criação dos EES (SENAES/SIES, 2007):  

 alternativa ao desemprego: quando os(as) sócios(as) estavam 

desempregados(as) e resolveram criar uma alternativa de trabalho em um EES;  

                                                           
37 Em 4.184 EES não foram identificados os motivos de sua criação. No entanto, o Guia de Orientações e 
Procedimentos do SIES (2006) aborda outros motivos como a motivação social, filantrópica ou religiosa 
(complementação a atividades de cunho religioso ou de assistência social promovida por organizações pastorais, 
religiosas ou de fins filantrópicos; desenvolvimento comunitário de capacidades e potencialidades (constatação 
ou identificação das capacidades e potencialidades comunitárias que resultou na decisão de criar espaços ou 
instrumentos para incentivar ou incrementar essas capacidades locais) e alternativa organizativa e de qualificação 
(principal razão é organizativa ou de qualificação, não é especificamente econômica). Ou seja, o 
empreendimento é um instrumento para fortalecer a ação comunitária que já existe, ou fortalecer a inserção de 
um movimento social ou sindical numa dada realidade. Também se aplica aos casos dos empreendimentos que 
surgiram a partir da realização de uma atividade formativa (cursos, seminários) ou de qualificação e que resultou 
em decisão de criar um empreendimento para organizar o desenvolvimento de uma atividade econômica 
solidária entre os participantes dos processos de qualificação social e/ou profissional.     
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 obtenção de maiores ganhos em um empreendimento associativo: quando 

os(as) associados(as) já atuavam individualmente (negócios por conta própria) e decidiram 

criar uma organização  coletiva com a motivação de ampliar os seus ganhos; 

 uma fonte complementar de renda: quando os(as) associados(as) possuem 

outras fontes de renda (aposentadorias e pensões, emprego, etc.) e resolvem criar um EES 

para coletivamente desenvolver uma atividade econômica para complementar a renda; 

 desenvolvimento de uma atividade onde todos(as) são donos(as) / trabalho 

associado: quando os(as) sócios(as) decidiram criar  um EES onde eles(as) assumam a 

autogestão. O destaque é para a vontade explícita dos(as) participantes em não quererem 

ser assalariados(as) ou trabalhadores(as) subordinados(as) em empresas privadas; 

 condição exigida para ter acesso a financiamentos a outros apoios: a 

motivação para criação da organização veio de fora do grupo na forma de incentivo ou 

exigência para obter acesso a apoio, projeto, financiamento; 

 recuperação por trabalhadores de empresa privada que faliu ou em processo 

falimentar: para os casos que os(as) trabalhadores(as) resolveram optar pela recuperação 

de uma empresa que faliu ou estava em situação falimentar, evitando o seu fechamento e a 

perda dos postos de trabalho. Muitas vezes, os(as) trabalhadores(as) constituem uma 

cooperativa que arrenda a planta industrial. 

 

A alternativa ao desemprego ocupa o primeiro lugar do ranking dos motivos de 

criação dos EES com a quantidade de 6.746 (SENAES/SIES, 2007). Em seguida, 

conforme a Figura 7, evidencia-se a obtenção de mais ganho e o objetivo de 

complementação de renda. 
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Figura 7: Gráfico - Motivos de criação dos EES (em percentagens) 
Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  

 

O segundo bloco desta subseção procura destacar características relacionadas às 

atividades econômicas38 dos EES sob dois aspectos: segmento econômico e classes de 

faturamento mensal.  

Dentre as atividades econômicas identificadas no mapeamento, têm-se:  

 Prestação de serviços (diversos);  

 Produção, agropecuária, extrativismo e pesca; 

 Produção de artefatos artesanais; 

 Produção de fitoterápicos, limpeza e higiene;  

 Produção e serviços de alimentos e bebidas; 

 Produção e serviços diretos; 

 Produção industrial (diversas); 

 Produção mineral (diversas); 

 Produção têxtil e confecção; 

                                                           
38 Considerada pela pesquisa a atividade principal do empreendimento, utilizando-se da Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como referência. 
Maiores informações – consultar: http://www.cnae.ibge.gov.br/.  
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 Serviços de coleta e reciclagem de materiais; 

 Serviços relativos a crédito e finanças; 

 Não especificado. 

 

A produção agropecuária, extrativismo e pesca é o segmento econômico 

predominante nos EES e representa 39,32% do total39 dos segmentos acima mencionados.  

Na seqüência, identifica-se a produção e artefatos artesanais com 16,90% e a produção e 

serviços de alimentos e bebidas, representada por 16,66%. Os segmentos econômicos - 

produção têxtil e confecção e serviços de coleta e reciclagem de materiais - também foram 

identificados nas iniciativas autogestionárias, respectivamente representadas pelos 

percentuais de 9,86 e 2,31 (SENAES/SIES, 2007). 

A Tabela 4 distribui as atividades econômicas entre as cinco regiões brasileiras.  

                                                           
39 Da totalidade dos EES, em 454 deles não foram especificados o segmento econômico. 
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Tabela 4 - Segmentos econômicos dos EES (em números absolutos) 

Categoria Região 

Segmentos econômicos Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul total 

Prestação de serviços (diversos) 116    678 186   274 226 1.480 

Produção agropecuária, extrativismo e pesca 732  5.118 1.110    791   842 8.593 

Produção de artefatos artesanais 412 1.141 455 1.092 594 3.694 

Produção de fitoterápicos, limpeza e higiene   32 119   46      59   85    341 

Produção e serviços de alimentos e bebidas    559 1.075     460    681    866 3.641 

Produção e serviços diversos     26  72       49      45    144        336 

Produção industrial (diversos)     33    132       51  112   78       406 

Produção mineral (diversas)       0    6         4      4     3     17 

Produção têxtil e confecção   220    783      198  556   399    2.156 

Serviços de coleta e reciclagem de materiais     26     78    14    212   176   506 

Serviços relativos a crédito e finanças   6   114      9    16     90   235 

Não especificado    48   182   74    70     80       454 

Total    2.210 9.498 2.656    3.912 3.583    21.859 

Fonte:SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  
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Importante destacar que somente os segmentos produção e serviços diversos e 

serviços de coleta e reciclagem de materiais não são predominantes na região Nordeste do 

País. Na referida região, destaca-se a quantidade de 5.118 empreendimentos ligados à 

produção agropecuária, extrativismo e pesca, representando 59,56% da totalidade deste 

segmento econômico. Na região Sudeste predominam-se os serviços de coleta e 

reciclagem de materiais, com 212 empreendimentos. 

Sobre a outra variável deste segundo bloco, as classes de faturamento mensal das 

empresas autogestionárias, afirma-se que, em 755 EES, o faturamento mensal corresponde 

à cifra acima de R$ 100.000,00, e em seqüência: de R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00, 548 

iniciativas; 439 EES se estabelecem na faixa de R$ 10.001,00 a R$ 50.000,00; de R$ 

5.001 a R$ 10.000,00, 327 EES; de R$ 1.001,00 a R$ 5.000,00 computa-se a quantidade 

de 877 empreendimentos e até R$ 1.000,00, a quantidade de 538 EES. Além destas 

classes, o mapeamento também identifica cerca de 31% dos EES brasileiros que não 

apresentam faturamento mensal.  

As duas maiores classes de faturamento mensal: mais de R$ 100.000,00 e R$ 

50.000,00 a R$ 100.000,00 foram encontradas na região nordestina do país, 

compreendendo respectivamente, 361 e 251 EES.    

A Figura 8 aponta a quantidade dos EES ressaltando as classes de faturamento 

mensal nas cinco regiões brasileiras.   
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Figura 8: Gráfico - Classes de faturamento dos EES (em números absolutos) 
Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  
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A categoria comercialização constitui o terceiro bloco da caracterização da 

Economia Solidária no Brasil. Dentre as formas identificadas pelo mapeamento, têm-se: 

 Venda direta ao consumidor; 

 Entrega a revendedores; 

 Venda a órgão governamental; 

 Troca com outros EES; 

 Venda a outros EES; 

 Não identificado. 

 

A Figura 9 procura quantificar os EES quanto às categorias de comercialização na 

dimensão regional.   
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Figura 9: Gráfico - Formas de comercialização dos EES (em números absolutos) 
Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  
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Diante do exposto, julga-se interessante observar que 57,34% das formas de 

comercialização levantadas pelo mapeamento se referem à venda direta ao consumidor. 

Com um número de 4.974 EES, encontra-se em 2° lugar no ranking desta categoria a 

entrega a revendedores, representando assim, 22,75% do total40 das formas de 

comercialização. Apesar de obter um percentual bem reduzido quanto às formas 

anteriormente citadas, a venda a órgão governamental também é identificada pela 

quantidade de 432 empreendimentos, representada por um percentual próximo a 2% do 

total. As formas de comercialização que diretamente se relacionam com outros EES, isto 

é, a realização da troca ou venda, somam 277 iniciativas autogestionárias.        

Na dimensão regional, afirma-se que, em todas as regiões, há predominância da 

venda direta ao consumidor, considerando 58%, 51%, 60,35%, 70% e 56,99%, 

respectivamente, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul - sobre o total desta 

categoria em cada região brasileira. Importante frisar que, do total da categoria - venda a 

órgão governamental, 54,62% dos EES identificados encontram-se na região Nordeste e 

15,27% na região Sul do país.     

A partir desta noção de comercialização, um segundo elemento desta caracterização 

levantada pelo mapeamento refere-se à abrangência comercial, assim subdividida em 

mercado: comunitário, municipal, microrregional, estadual, nacional e externo.  

A Figura 10 expõe sobre os mercados anteriormente citados.  

    

                                                           
40 Em 3.643 EES não foi possível identificar as formas de comercialização. 
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Figura 10: Gráfico - Abrangência comercial (mercado) dos EES (em números absolutos) 
 Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  
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Ante esse panorama, analisa-se que 46,09% dos produtos e serviços da Economia 

Solidária no Brasil concentram-se no mercado comunitário, 22,57% no mercado municipal 

e 8,56% no âmbito do mercado microrregional. Observa-se também que o mercado 

externo aparece de forma incipiente no que tange à abrangência do mercado de atuação41 

dos EES.  

Os maiores percentuais da forma de comercialização mercado comunitário 

correspondem a 41,21 e 20,02 - respectivamente,  encontrados nas regiões Nordeste e 

Sudeste. Do total do mercado municipal, 47,84% dos EES localizam-se na região 

nordestina do país.  

O penúltimo bloco a ser analisado nesta subseção refere-se ao acesso (ou não) dos 

EES ao apoio, assessoria e assistência técnica. Neste sentido, os diversos tipos de apoio, 

assessoria e assistência técnica são assim elencados (SENAES/Guia SIES, 2009): 

 Assistência técnica e/ou gerencial; 

 Qualificação profissional, técnica, gerencial; 

 Formação sócio-política (autogestão, cooperativismo, economia solidária); 

 Assistência jurídica; 

 Assessoria em marketing e na comercialização de produtos e serviços; 

 Diagnóstico, planejamento e análise de viabilidade econômica; 

 Assessoria na constituição, formalização ou registro. 

 

A SENAES através do SIES (2007) revela que 15.886 empreendimentos têm acesso 

aos tipos acima mencionados, significando assim 72,67% da sua totalidade. No que tange 

à distribuição regional, observa-se nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, os maiores 

percentuais, conforme a Figura 11. 

                                                           
41 Em 14,15% dos EES brasileiros não foi possível identificar tal categoria. 
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Figura 11: Gráfico - EES com e sem acesso a apoio, assessoria e assistência técnica (em 
percentagens) 

 Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  
 

Dentro deste bloco, destacam-se ainda os fornecedores de apoio, assessoria e 

assistência técnica aos EES. Com base nos dados do mapeamento, o gráfico adiante 

ratifica que o órgão governamental (exclusivamente as prefeituras) significa o agente de 

maior atuação frente às iniciativas autogestionárias do País, cuja representação chega a 

38,97% do total dos fornecedores de apoio, assessoria e assistência técnica. Em seguida, 

evidenciam-se as organizações não-governamentais42 com 22,28%, as entidades que 

compõem o Sistema S (19,52%), o movimento sindical43 (11,08%) e, por fim, as 

universidades com 5,25% da totalidade.     

Ao abordar a dimensão regional, detecta-se que o apoio do poder público local 

prevalece em todas as regiões brasileiras, onde o maior percentual, 40,03% encontra-se na 

região Nordeste. Nas outras regiões, os percentuais estão assim divididos: 19,70 (Sul); 

17,98 (Sudeste); 12,25 (Norte) e 10,04 (Centro-Oeste). Já as universidades são 

predominantes nas regiões Sul, correspondendo a 30,72%; Sudeste (29,47%) e Nordeste 

(24,98%) sobre o total deste fornecedor de apoio. 

                                                           
42 Além das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s), Igrejas, associações e conselhos 
comunitários. Ver Guia de Orientações  e Procedimentos do SIES/SENAES (2006).   
43 Central, Sindicato, Federação (Guia de Orientações  e Procedimentos do SIES/SENAES (2006).   
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Ilustrativamente, a Figura 12 procura quantificar os fornecedores de apoio 

(movimento sindical, Sistema S, universidade, órgão governamental e órgão não-

governamental).  
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Figura 12: Gráfico - Fornecedores de apoio, assessoria e fomento aos EES (em números absolutos) 
Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  
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Buscou-se no último bloco desta subseção, demonstrar as classes de remuneração 

média mensal (em salário mínimo) dos EES. Desta maneira, observa-se na Figura 13 que: 

cerca de 11.000 iniciativas autogestionárias não apresentam nenhuma remuneração média 

mensal; 22% delas se enquadram na classe que varia de 0 a ½ salário mínimo; 15,36% 

entre as classes de ½ a 1 salário mínimo; 8,08% de 1 a 2 salários mínimos; 3,49% de 2 a 5 

salários mínimos e apenas 0,81% deles têm uma remuneração superior a 5 salários 

mínimos – totalizando deste modo, 178 empreendimentos. 

Da totalidade dos EES que possuem a remuneração média mensal de até ½ salário 

mínimo, 50,61% destes localizam-se na região Nordeste do país e, 23,56% na região 

Sudeste. De ½ a 1 salário mínimo a distribuição apresenta-se da seguinte maneira: 

Nordeste (39,05%), Sudeste (22,87%) e Sul (17,03%). Entre a remuneração de 1 a 2 

salários mínimos, as regiões Nordeste e Sul sinalizam 25% cada uma, sobre o total desta 

faixa de remuneração.  

Acerca das duas maiores faixas de remuneração (de 2 a 5 salários mínimos e 5 

salários mínimos ou mais) admite-se que os maiores percentuais de EES que possuem tais 

remunerações encontram-se nas seguintes regiões: de 2 a 5 salários mínimos – região Sul 

(33,02%) e Nordeste (21,75%) e 5 salários mínimos ou mais – região Sul (28,65%) e 

Nordeste (24,72%), sobre o total desta classe de remuneração média mensal.    
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Figura 13: Gráfico - Classes de remuneração média mensal [em salário(s) mínimo(s)] dos EES (em números absolutos) 
Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  
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3.1.2.1 Informações relevantes das unidades federativas e uma concisa avaliação 

do mapeamento  

 

 

A forma da associação é predominante nos estados do Ceará (1.374 EES) e Bahia 

(1.131 EES) e os grupos informais no Rio Grande do Sul (1.024 EES) e Rio de Janeiro 

(986 EES). No que tange aos EES com CNPJ observa-se os maiores percentuais nos 

estados do Paraná (93,07), Goiás (82,63), Rondônia (78,50), Acre (72,56) e Tocantins 

(72,11). 

As primeiras experiências44 nos estados brasileiros foram identificadas há mais de 

um século nos estados do Rio Grande do Norte (01 EES) e Paraná (01 EES) em 1901; Rio 

Grande do Sul (02 EES) em 1902 e Pernambuco (01 EES) e Minas Gerais (01 EES) em 

1903. Entre os anos de 1910 e 1950, 87 empresas autogestionárias emergiram no país e a 

maior manifestação destas iniciativas se mostra nos estados do Rio Grande do Sul (19 

EES), Rio de Janeiro (13 EES), Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte (7 EES) em 

cada um destes, totalizando desta maneira, 53 EES. No estado de São Paulo, 

particularmente, o município de Mirandópolis em 1935 foi o precursor no que se refere à 

Economia Solidária. Entre as décadas de 1960 e 1970, distribuídos entre 30% e 70%, 

respectivamente, 300 EES emergiram. O estado do Rio Grande do Sul apresenta o maior 

número de empresas autogestionárias criadas em 1960 – isto é, 18 EES. Na década de 

1970, prevalecem os estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Maranhão e Minas Gerais com 

24, 18, 17 e 15 empreendimentos, respectivamente. Com um crescimento de 

aproximadamente 6,5 vezes, a década de 1980 destaca-se com uma totalidade de 1.561 

iniciativas autogestionárias. Sob esta constatação, julga-se importante indicar as unidades 

federativas com o maior número de EES. São elas: Ceará (198 EES), Rio Grande do Sul 

(146 EES), Bahia (136 EES), Pernambuco (102 EES) e Minas Gerais (90 EES).        

A presença masculina sobressai na maioria das unidades federativas, exceto no 

Amapá, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Nacionalmente, os integrantes da 

Economia Solidária se distribuem da seguinte forma: 62,64% homens e 37,36% mulheres. 

Os estados brasileiros que possuem o maior número de pessoas integradas à Economia 

Solidária no Brasil são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Ceará, 

                                                           
44 A data aqui exposta significa o ano em que o EES começou a efetivamente a funcionar ou exercer as 
atividades. Nesse caso, a prioridade não é para o ano do registro formal dos mesmos (Manual do Usuário do 
SIES – junho de 2004. Versão 1.0).  
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onde o percentual de homens que atuam nestes, representa-se respectivamente da seguinte 

maneira: 70,40; 68,78; 67,02 e 54,12 (SENAES/SIES, 2007).  

Os estados da Bahia com 615 (EES), Pernambuco (572 EES); Rio de Janeiro (551 

EES); Piauí (539 EES); Minas Gerais (515 EES); Rio Grande do Sul (511 EES) e São 

Paulo (359 EES) representam as localidades onde o enfrentamento ao desemprego 

corresponde ao principal objetivo de sua criação. Merecem destaque também: a) o motivo 

- acesso a financiamento que sobrepuja ao motivo - alternativa ao desemprego em cinco 

estados brasileiros: Ceará (457 EES); Rio Grande do Norte (202 EES); Acre (176 EES); 

Tocantins (156 EES) e Paraíba (138 EES) e b) as empresas que foram recuperadas pelos 

seus próprios funcionários correspondem a 89 unidades. 

No que diz respeito à distribuição dos segmentos econômicos nos estados 

brasileiros, constata-se:  

a) produção agropecuária, extrativismo e pesca → 1.115 empreendimentos no estado 

do Ceará, 858 em Pernambuco e 842 no Piauí;  

b) produção de artefatos artesanais → 350 iniciativas no Rio Grande do Sul e 286 

em Minas Gerais;  

c) produção e serviços de alimentos e bebidas → destaque para os estados do Rio 

Grande do Sul com 500 empreendimentos e 303 em Minas Gerais;  

d) produção têxtil e confecção → 227 empreendimentos no Rio de Janeiro e 194 no 

Rio Grande do Sul;  

e) serviços de coleta e reciclagem de materiais → predominância no estado de São 

Paulo com 115 empreendimentos, e em seqüência – os estados do Rio Grande do Sul e 

Paraná, com 89 e 63 experiências autogestionárias, respectivamente;  

f) serviços relativos a crédito e finanças → 58 empreendimentos na Paraíba e 37 no 

estado do Rio Grande do Sul.   

 

Sobre a maior classe de faturamento mensal, cabe destacar os estados do Ceará com 

62 EES; Pernambuco (58 EES); Rio Grande do Sul (54 EES) e Rio de Janeiro (38 EES) e 

na busca de ilustrar a distribuição das formas de comercialização nos estados brasileiros, 

pode-se afirmar que a forma predominante no país - a venda direta ao consumidor - 

concentra-se no estado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará, tendo 

respectivamente, 1.187, 1.058, 923 e 855 EES. A segunda forma mais incidente, a entrega 

a revendedores tem sua predominância nos estados do Ceará com 668 iniciativas e estado 

da Bahia representado por 509 EES.  
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Importante frisar também a categoria abrangência comercial no contexto das 

unidades federativas. Deste modo, pode-se fazer a seguinte leitura: os estados do Ceará, 

Rio Grande do Sul e Piauí ocupam a liderança no âmbito do mercado comunitário, com 

respectivamente, 881, 811 e 771 empreendimentos. Já o mercado municipal tem como 

estados com maior incidência de empreendimentos – Ceará (501 EES) e Rio Grande do 

Sul (433 EES). Neste sentido, no mercado nacional estabelecem-se os estados do Rio 

Grande do Sul (53 EES), Santa Catarina (39 EES), Minas Gerais (36 EES) e Pernambuco 

(35 EES).  

A fim de pontuar a abrangência do mercado externo, expõe-se a maior incidência 

nos estados do Espírito Santo e Rio Grande do Norte, respectivamente, com 12 e 11 EES. 

Julga-se relevante informar que as unidades federativas do Amapá, Distrito Federal, Mato 

Grosso, Roraima e São Paulo não atuam comercialmente neste mercado.            

A avaliação que se faz sobre o quesito acesso aos tipos de apoio, assessoria e 

assistência técnica pode-se concluir que: 1.635 empreendimentos estão localizados no 

estado do Rio Grande do Sul e, em seguida, 1.563 (EES) no Ceará, 1.149 (EES) em 

Pernambuco, 1.047 (EES) na Bahia, 938 (EES) no estado mineiro e 853 (EES) no Rio de 

Janeiro.      

A respeito das classes de remuneração estabelecidas pelo mapeamento da Economia 

Solidária no Brasil, pode-se evidenciar que os estados de Goiás e Rio Grande do Sul são 

os que mais remuneram os seus integrantes, isto é, dos 178 empreendimentos encontrados 

nesta classe, observa-se 23 em cada unidade federativa citada. Já a segunda maior 

remuneração estabelecida (de 2 a 5 salários mínimos) foi encontrada nos estados do Rio 

Grande do Sul, Goiás e Paraná, apresentando respectivamente, 128, 77 e 50 

empreendimentos.   

Diante do exposto, os dados revelados representam de uma forma instrumentos para 

melhor compreender a realidade  da Economia Solidária no País e, ao mesmo tempo, dar 

subsídios para ações concretas que permitam o fortalecimento dos EES, além de nortear 

programas de desenvolvimento social, tanto no nível federal, quanto estadual ou 

municipal. 

Buscando analisar esta iniciativa positiva do Governo Federal frente ao mapeamento 

da Economia Solidária no Brasil, torna-se notável ressaltar a gama de instrumentos 

favoráveis e inovadores no tocante à implementação ou ao menos à reflexão a respeito da 

promissora condição da entrada no mundo do trabalho de atividades produtivas e sociais 

baseadas na solidariedade e na autogestão, em que procura dar significado a experiências 
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de trabalho que geram um outro tipo de economia e desenvolvimento totalmente distintos 

das práticas exercidas no capitalismo dominante. 

Vale ressaltar que a pesquisa realizada com esforços e recursos de nível federal, 

estadual e municipal pode apresentar algum gargalo ou imprecisão quanto à exatidão de 

um retrato fiel da Economia Solidária no país. Tal fato é decorrente da própria auto-

declaração dos empreendimentos para o governo na forma única de cadastro na página 

virtual do MTE e outras ferramentas. No entanto, o mais precioso deste mapeamento 

realizado é admitir para o capitalismo dominante, explorador e excludente que a Economia 

Solidária se aproxima e vem tomando seu devido espaço neste mundo desigual e 

desumano, permitindo sob condições ideológicas e práticas a abertura de discussões sobre 

relações de trabalho e sobre a vida dos indivíduos. 

Por fim, como mencionado anteriormente, a terceira edição do mapeamento da 

Economia Solidária encontra-se em fase de execução tendo como atividades de coleta de 

informações: a) revisitas em todos os EES que compõem a base de dados do SIES (2005-

2007), bem como incorporação de novos empreendimentos identificados; b) atualização 

das informações das EAFs já incluídas na base de informações e inclusão de novas; c) 

incorporação no SIES das Políticas Públicas de Economia Solidária (PPES) com a 

aplicação de questionário específico.   

 

 

3.2 O campo institucional da Economia Solidária no Brasil 

 

 

As primeiras experiências de Economia Solidária no Brasil, ocorridas especialmente 

na década de 1990, vieram acompanhadas do surgimento de instituições e entidades sob 

diversas características e formações. Deste modo, esta subseção, procura indicar os atores 

que apoiam os EES do País. 

 

 

3.2.1 Agentes institucionais da Economia Solidária no Brasil 

 

 

Para o tratamento da Economia Solidária a partir dos seus agentes institucionais, 

utilizou-se de uma categorização distribuída em três blocos:  
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(A) Ligas ou Uniões;  

(B) Entidades de Apoio e Fomento (EAFs) e 

(C) Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES).  

 

Além destas três categorias, destaca-se aquela em que os atores vinculam-se às 

instâncias governamentais que, pela abordagem das Políticas Públicas de Economia 

Solidária no Brasil, serão abordadas na seção posterior. Assim sendo, a narrativa desta 

subseção, se limita às três categorias acima mencionadas, conforme Figura 14.  

 

A.1 ABCRED 

A.2 ANCOSOL

A.3 ANTEAG

A.4 CONCRAB

A.5 UNICAFES

A.6 UNISOL

B.1 ADS 

B.2 Cáritas Brasileira

B.3 Universidades

B.3.1 ITCP’s 

B.3.2 Unitrabalho

B.4 ONG’s 

B.4.1 FASE 

B.4.2 IBASE

B.4.3 IMS

B.4.4 PACS

C.1 FBES

C.2 FEES

C.3 FACES do Brasil

C.4 Rede de 
Sócioeconomia
Solidária

(A)

Ligas ou Uniões

(B)

Entidades de Apoio 
e Fomento

(C)

Fórum Brasileiro
de Economia Solidária

 
     Figura 14: Categorias dos agentes institucionais da Economia Solidária no Brasil 
     Fonte: Atlas da Economia Solidária do Brasil. MTE/SENAES (2006). Elaborado pelo autor.  
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A - Ligas ou Uniões 

 

 

 A.1 Associação Brasileira dos Dirigentes de Entidades Gestoras e Operadoras 

de Microcrédito, Crédito Popular Solidária e Entidades Similares (ABCRED): entende o 

crédito popular como um importante instrumento de políticas públicas de inclusão e de 

desenvolvimento de organizações e programas de crédito popular e similares. Como 

público alvo, tem as pessoas físicas ou jurídicas, formais ou informais excluídos do acesso 

ao crédito pelo sistema financeiro tradicional, ou que por razões de sua fragilidade 

socioeconômica tem dificuldades de acessar as linhas de financiamentos geralmente 

existentes (ABCRED, 2010). É constituída pelas seguintes instituições: Acredita; Agência 

de Fomento do Estado de Santa Catarina SA. (BADESC); Banco da Família; Banco da 

Mulher; Banco do Povo; Casa do Microcrédito; Centro de Apoio aos Pequenos 

Empreendimentos (CEAPE); Fundo Rotativo da Ação Cidadania (CREDCIDADANIA); 

Crédito Popular Solidário; Cooperativa de Crédito Rural de Desenvolvimento Solidário 

(CREDSOL); Credtrabalho; Crescer Crédito Solidário; Empreenda; Fundação Municipal 

do Trabalho /  Um Banco para Todos (FUNDAT / CREDPOVO); Instituição Comunitária 

de Crédito (ICC); Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária (IDACO); Moradia e 

Cidadania; São Paulo Confia; Sindicado dos Trabalhadores em Cooperativas de Crédito 

(SINDICRED) e  VivaCred. 

 

 A.2 Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito da Economia Familiar 

e Solidária (ANCOSOL): entidade constituída em 2004, representante das Centrais Cresol 

(sul do país), Ecosol (abrangência nacional), Chelmor (sul do país), Integrar (Nordeste), 

Cooperativas de Crédito de Agricultura Familiar (CREDITAG) (vários estados) e 

Associação das Cooperativas de apoio à Economia Familiar (ASCOOB) (Bahia) 

(ANCOSOL, 2010). Segundo Pinheiro (2008), a ANCOSOL é constituída de cooperativas 

de crédito voltadas para a economia familiar e solidária, e conta com o apoio do órgão 

federal – o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para a organização destas 

cooperativas. 

 

 A.3 Associação Nacional de Trabalhadores e Empresas de Autogestão 

(ANTEAG): nascida do esforço em reunir e apresentar projetos de autogestão e Economia 

Solidária em nível nacional, a ANTEAG foi criada em 1991 e, a partir daí, vem prestando 
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assessoria e capacitando trabalhadores no sentido de garantir o desenvolvimento dos 

projetos de gestão coletiva e como negócios viáveis no mercado vigente (VERARDO, 

2003). A empresa Makerly - Franca (SP), produtora de calçados, decorrente de sua 

falência, tornou-se a primeira experiência da ANTEAG articulada através de uma ação 

coletiva formada, de um lado, pelo sindicato da categoria e, de outro, os seus trabalhadores 

que promoveram a reabertura da empresa, reiniciando a produção e recuperando 450 

postos de trabalho45 ANTEAG (2005). Desta forma, as experiências desta associação, se 

fazem pela posse da massa falida das empresas que formam cooperativas em busca da 

sobrevivência no mercado e a manutenção dos postos de trabalho. Coimbra e Carvalho 

(2009) ainda complementam que, a entidade foi criada a partir da dinâmica de ampliação 

das pautas de luta do movimento sindical.      

 

 A.4 Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil 

(CONCRAB): criada em 1992, articula diversos atores componentes do Sistema 

Cooperativista dos Assentados46. De acordo com Scopinho e Martins (2002 apud  

SCOPINHO; MARTINS, 2003), a CONCRAB é uma instância do Setor de Produção, 

Cooperação e Meio Ambiente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

A principal função da entidade, segundo os autores, é orientar a organização dos 

assentamentos de reforma agrária e promover a cooperação, garantindo a unidade política 

e desenvolvendo programas específicos, tais como: experimentação de novas propostas de 

assentamentos, acompanhamento econômico e organizativo das cooperativas de produção, 

crédito ou comercialização, capacitação técnica de lideranças e jovens agricultores e 

estudos de mercado, entre outros. 

No que diz respeito à criação da entidade, Dal Ri e Vieitez (1999) argumentam que 

ela ocorre à revelia do sistema de articulação de cooperativas no país, cuja entidade em 

nível nacional é a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB47). Uma das atividades 

consideradas estratégicas pela CONCRAB, segundo os autores, é a educação.    

 

                                                           
45 Ao longo de sua atuação, a ANTEAG gerou cerca de 32.000 postos de trabalho nos seguintes setores: têxtil, 
agrícola e agroindustrial, alimentício, calçadista, metalúrgico, mineração, serviços, confecção, plástico, coleta 
seletiva, cerâmica, mobiliário, papel e papelão, artesanato e agroextrativista.   
46 Criado em 1989, corresponde ao setor de produção e comercialização do MST.  
47 Órgão máximo de representação das cooperativas (tradicionais) no país, criada em 1969. Tem como ramo de 
atividade: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infra-estrutura, mineral, 
produção, saúde, trabalho, transporte, turismo e lazer. 
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 A.5 União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia 

Solidária (UNICAFES): organização jurídica de direito privado, constituída na forma de 

associação, para fins não econômicos (UNICAFES, 2008). Fundada em 2005, seu objetivo 

é ser um instrumento para os agricultores(as) familiares, visando o desenvolvimento 

sustentável nas ações de apoio para os associados. As associações da entidade espalham-se 

por todas as partes do país, somando cerca de 1.100 cooperativas48 (UNICAFES, 2010).     

 

 A.6 Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (UNISOL 

BRASIL, 2010). O atual diretor presidente da entidade – Arildo Lopes Mota (2009) - 

afirma que a missão da Unisol49 Brasil tem como prioridade o resgate e promoção da 

intercooperação, da igualdade social e econômica, da dignidade humana e do 

desenvolvimento sustentável. Com o apoio institucional do Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC e de Sorocaba e do Sindicato dos Químicos do ABC, a Unisol teve sua fundação no 

ano 2005. Como parceiros, no âmbito nacional, a entidade conta, por exemplo, com: 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Agência de 

Desenvolvimento Solidário (ADS), Banco do Brasil (BB), Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), Fase – Solidariedade e Educação, Fundação Banco do Brasil 

(FBB), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Petróleo Brasileiro S.A 

(PETROBRAS), Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC, Sistema Ecosol e Unitrabalho. No âmbito internacional destacam-

se: Fundação Organização Intereclesiástica para a Cooperação ao Desenvolvimento 

(ICCO), Associóació de Cooperació International Nord-Sud (CONOSUD), Fundació Pau 

i Solidaritat (CCOO), Emília Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacati 

Lavoratori – Emília Romagna, Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti 

(COSPE), Ente di Formazione per I’Economia Sociale – Sito Ufficiale (EFESO ON-

LINE), La Federació de Societats Laborals de Catalunya (FESALC), Istituto sindicale 

per la Cooperazione allo Sviluppo (ISCOS CISL), Legacoop Bologna, Mondragón 

Corporation Cooperativa (MCC), Nexus (CGIL), Portale Legacoop (UNISOL, 2010).       

 

 

                                                           
48 No âmbito regional, existem 9 unidades: Bahia, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Maranhão, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. As cooperativas que compõem a UNICAFES 
são constituídas dos seguintes ramos: crédito, produção, trabalho, comercialização e infra-estrutura. 
49 Setores das cooperativas e empreendimentos solidários da UNISOL Brasil: confecção e têxtil, apicultura, 
artesanato, construção civil, metalurgia, reciclagem e social.  
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B -  Entidades de Apoio e Fomento 

 

 

 B.1 Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS): criada em 1999 com a 

missão de promover a constituição, fortalecimento e articulação de empreendimentos 

autogestionários, formada com representação Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e 

UNITRABALHO, objetivando a geração de trabalho e renda, através da organização 

econômica, social e política dos trabalhadores e inseridos num processo de 

desenvolvimento sustentável e solidário (COSTA; CULTI; SOUZA, 2006). 

Os princípios que orientam a ADS, conforme Magalhães e Todeschini (2003, p, 

154), são pautados “na gestão democrática e solidária no trabalho e da produção; na 

distribuição de renda; no desenvolvimento social e sustentável; na educação permanente 

dos trabalhadores, e no respeito à diversidade étnica, cultural, regional, ambiental e de 

gênero”.    

Além destas características, a ADS articula a implementação de políticas públicas 

com a finalidade de criar ambientes institucionais mais favoráveis ao desenvolvimento da 

Economia Solidária. Como centrais da ADS, destacam-se a Unisol Brasil e a Cooperativa 

Central de Crédito e Economia Solidária (ADS, 2010).   

 

 B.2 Cáritas Brasileiras: desde o início da década de 1980, através dos Projetos 

Alternativos Comunitários (PACs), a Cáritas no Brasil vem atuando frente à grande crise 

social do trabalho sob a utilização de recursos europeus financiando a criação de pequenos 

empreendimentos (BITELMAN, 2008). Nesta direção, Mota (2009) aponta que a entidade 

católica, na versão brasileira, desde 1984, recebeu apoio da Cáritas Suíça, Miserior, 

Cebemo, Entraide e Fraternité e Cáritas alemã.    

A entidade brasileira integra a Rede Cáritas Internationalis constituída atualmente 

por 162 organizações presentes em 200 países e territórios, com sede em Roma. No Brasil, 

a entidade possui 170 entidades-membro, atuando em 10 regionais, a saber: Ceará, 

Maranhão, Minas Gerais, Nordeste II (Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte), Nordeste III (Bahia, Sergipe), Norte II (Amapá, Pará), Piauí, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e São Paulo. Em processo de formação regional encontram-se os estados 

do Espírito Santo, Amazonas e Rio de Janeiro (CÁRITAS, 2010).  
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 B.3 Universidades: no tocante à aproximação com o mundo do trabalho, a 

universidade brasileira contemporânea vem cumprindo seus compromissos com 

indivíduos socialmente excluídos. No contexto dos dilemas como a exclusão social, a 

pobrezas e a falta de emprego, a reflexão sobre o tema da relação entre universidade e 

trabalhadores, segundo Heckert (2005, p.128), “leva à busca de uma nova Universidade, 

portadora de uma nova ética, de uma nova cultura e de uma democracia cidadã”.  

 

 B.3.1 Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs): um meio 

de que a universidade tem as melhores condições de exercer o seu papel social, fazendo a 

comunidade participar de todas as suas atividades, podendo ser definido como atividades 

de extensão universitária. É justamente neste ambiente que as ITCPs surgem tornando-se 

responsáveis, segundo Guimarães (2000), por proposição e execução de um projeto de 

intervenção econômica e geração de renda e trabalho.  

Dimitri, Gaiger e Oliveira (2007) complementam esta idéia, admitindo que as ITCPs 

buscam articular, de forma multidisciplinar, áreas de conhecimento de universidades 

brasileiras com grupos populares interessados em gerar emprego e renda, visando 

contribuir na formação de cooperativas populares e/ou empresas autogestionárias, onde os 

trabalhadores têm o controle coletivo de todo o processo de produção, desde a atividade 

fim até a gestão do empreendimento. 

No interior da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Alberto Luiz 

Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) em 1995, originou-se a 

primeira incubadora tecnológica de cooperativas populares do país. O objetivo desta, 

como aponta Oliveira (2003), “foi estabelecer um contato com comunidades de favelas 

interessadas na formação de cooperativas de trabalho”. A experiência de ‘Manguinhos’, 

menciona o autor, é considerada como um estímulo para o surgimento desta primeira 

incubadora.  

As ITCPs, ainda por Oliveira (2003), são consideradas como um arranjo 

institucional criado para estruturar empreendimentos econômicos solidários (EES), cujos 

objetivos tem como base a utilização de ‘recursos humanos e o conhecimento da 

universidade na formação, qualificação e assessoria de trabalhadores para a construção de 

atividades autogestionárias visando à sua inclusão no mercado de trabalho. 

Com objetivo principal de desenvolver e disseminar conhecimentos sobre o 

cooperativismo e autogestão, em 1999, foi criada, a Rede Universitária de ITCPs. Além 

disso, a Rede surge para integrar de forma dinâmica as incubadoras e favorecer a 
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transferência de tecnologias e conhecimentos (REDE UNIVERSITÁRIA DE ITCPs, 

2010). De outro lado, um outro grupo de incubadoras, encontra-se o Programa Nacional de 

Incubadoras de Cooperativas (PRONINC), que tem por objetivo apoiar e desenvolver as 

experiências também de incubadoras universitárias e tem como entidade responsável pelo 

acompanhamento, a FASE - Solidariedade e Educação através da direção do Programa 

Nacional de Trabalho e Economia Solidária.             

De forma ilustrativa, o Quadro 2 busca mapear as ITCPs no campo das diversas 

universidades brasileiras, tanto públicas quanto privadas. De um lado, as incubadoras 

integrantes da Rede Universitária de ITCPs e, de outro, as incubadoras constituintes do 

PRONINC. 

Quadro 2 - ITCPs no Brasil.      

Região Rede ITCPs Proninc  
Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) Universidade de Brasília (UnB) 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) 

Centro-
Oeste 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)   
  

Centro Federal de Educação Tecnológica/BA 
(CEFET/BA) 

Centro Federal de Educação Tecnológica/BA  
(CEFET/BA) 

Faculdade Frassineti do Recife (FAFIRE) Universidade Estadual da Bahia (UNEB)  
Universidade Católica de Salvador (UCSAL) Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 
Universidade Estadual da Bahia (UNEB)  Universidade Federal do Ceará (UFC) 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPe) Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
Universidade Salvador (UNIFACS) Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPe) 

Nordeste 

 Universidade Federal de Sergipe (UFS) 
  

Universidade Federal do Tocantins - UFT Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
Norte 

 Universidade Federal do Pará (UFPA) 
 

Centro Federal de Educação Tecnológica/RJ  
(CEFET/RJ) Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP) 

Centro Universitário Cerrado - Patrocínio (UNICERP)  
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  
(PUC/RJ) 

Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP) Universidade de São Paulo (USP) 
Fundação Santo André (FSA)  Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Universidade de São Paulo (USP) Universidade Federal Fluminense (UFF) 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
Universidade Estadual de Montes Claros  
(UNIMONTES) Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ) 
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) Universidade Federal de Viçosa (UFV) 
Universidade Federal de Juíz de Fora (UFJF) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
Universidade Federal de Lavras (UFLA) Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)  
Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ)  
Universidade Federal de Viçosa (UFV)  
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)   

Sudeste 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)  
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Centro Universitário Feevale (FEEVALE) Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) 

Centro Universitário La Salle (UNILASALLE) 
Universidade Comunitária Regional de Chapecó  
(UNICHAPECÓ) 

Fundação Universidade de Rio Grande (FURG) Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
Universidade Comunitária Regional de Chapecó  
(UNOCHAPECÓ) Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS) Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul (UNIJUÍ) 

Universidade Federal do Paraná (UFPR)  
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)  
Universidade Regional de Blumenau (FURB)  

Sul 

Universidade Regional do Nordeste do Estado do Rio 
Grande do Sul (UNIJUÍ)  

          Fonte: Rede ITCPs e Proninc (2010). Elaborado pelo autor.   

 

 B.3.2 A Rede Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho 

(UNITRABALHO) incrementa o núcleo das incubadoras tecnológicas de cooperativas 

populares do país. Segundo Culti (2010), é por meio do processo educativo, orientado na 

participação e no diálogo, que a UNITRABALHO ajuda, na prática, a organizar, 

formar/orientar, acompanhar sistematicamente ou oferecer assessorias pontuais. Além 

disso, procura qualificar técnica e administrativamente as pessoas interessadas em formar 

seus EES.   

Constitui-se juridicamente na forma de fundação de direito privado e sem fins 

lucrativos, sendo criada em 1996, cuja missão é integrar universidades e trabalhadores 

para o desenvolvimento de projetos que subsidiem suas lutas por melhores condições de 

vida e trabalho. A UNITRABALHO é filiada à Associação Internacional de Relações de 

Trabalho (AIRT) e à Work and Labour Network (RLDWL)  (UNITRABALHO, 2010).  

Além do programa ‘Economia Solidária’, a UNITRABALHO atua em outros, como: 

Emprego e Relações do Trabalho; Saúde do Trabalhador; Trabalho e Educação. Como 

parceiros do programa de Economia Solidária, a entidade conta com o apoio dos seguintes 

parceiros sociais: Organização Internacional do Trabalho (OIT); American Federation of 

Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO); Central Única dos Trabalhadores 

(CUT); Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM); Agência de Desenvolvimento 

Solidário (ADS); Força Sindical (FS); Associação Nacional dos Trabalhadores em 

Empresas de Autogestão e Participação Acionárias (ANTEAG); Central de Cooperativas e 

Empreendimentos Solidários (UNISOL Brasil); Secretarias Estaduais e Municipais do 
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Trabalho; Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP); Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); Ministério do Turismo (MTur); 

Ministério da Educação (ME); Organização Interclesiástica para a Cooperação ao 

Desenvolvimento (ICCO); Fundação Banco do Brasil (FBB); Instituto Ethos; Fundação 

Avina;  Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) 

(UNITRABALHO, 2010).  

Por fim, as universidades que integram a UNITRABALHO são: Universidade de 

Brasília (UnB); Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT); Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL);  Universidade federal do Ceará (UFC); Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPB); Universidade Federal de Sergipe (UFS); Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM); Universidade Federal do Pará (UFPA); Universidade Federal 

Fluminense (UFF); Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP); Universidade 

Estadual de Maringá (UEM) e Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul (UNIJUÍ). 

 

 B.4 Organizações não-governamentais 

 

 B.4.1 Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE 

Solidariedade e Educação): fundada em 1961, por iniciativa de um grupo de pessoas 

vinculadas à Catholic Relief Services (CRS) do Brasil e a própria Cáritas (Souza, 2006) e, 

tem sua localizada no Rio de Janeiro, atuando também em seis estados brasileiros, sob três 

vertentes (áreas): (1) Meio Ambiente e Desenvolvimento; (2) Trabalho e Renda e (3) 

Cidadania, Políticas Públicas e Questões Urbanas. A missão da organização é a de 

construir sociedade democrática através de uma alternativa de desenvolvimento que 

contemple a inclusão social com justiça, a sustentabilidade do meio ambiente e a 

universalização dos direitos sociais, econômicos, culturais, ambientais, civis e políticos 

(FASE, 2010).  

 

 B.4.2 Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE): entidade 

de raiz católica, o IBASE tem um papel destacado na organização do movimento nacional 

da Economia Solidária no Brasil (SOUZA, 2006). Entidade criada em 1981, tendo como 

seu fundador mais ilustre, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. A partir de 2000, no 

contexto do Fórum Social Mundial (FSM), o IBASE abre espaço para a Economia 
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Solidária quando realizou em parceria com a ANTEAG, uma pesquisa intitulada 

‘Autogestão em avaliação’.  

Além de projetos relacionados à Economia Solidária, a entidade tem seu trabalho 

vinculado às seguintes linhas: Alternativas Democráticas à Globalização; 

Desenvolvimento e Direitos; Direito à Cidade; Processo Fórum Social Mundial; Juventude 

Democracia e Participação; Observatório da Cidadania: direitos e diversidade; 

Responsabilidade Social e Ética nas Organizações; Soberania e Segurança Alimentar e 

Nutricional (IBASE, 2010).    

 

 B.4.3 Instituto Marista de Solidariedade (IMS): unidade que concebe, executa 

programas e financia projetos sociais destinados à inclusão socioeconômica de crianças, 

adolescentes, jovens e suas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social. Tem sua sede situada na capital federal, onde seus programas foram criados sob 

quatro linhas de atuação. São elas: 

(1) fortalecimento de empreendimentos de economia solidária, no apoio direto a 
grupos produtivos comunitários; (2) investimento no avanço conceitual da Economia 
Solidária, estimulando e apoiando eventos, bem como o estímulo à produção e 
elaboração/reflexão teórico-metodológica; (3) capitalização de fundos de 
microfinanças que partindo da organização comunitária procura superar os limites 
do acesso a recursos provendo crédito para implantação dos empreendimentos 
econômicos, bem como recursos para a sua legalização/formalização e (4) promoção 
e fortalecimento de rede de colaboração solidária. O apoio é direcionado à busca da 
intensificação das trocas no interior do conjunto dos empreendimentos, incluindo a 
revitalização de feiras livres e pontos fixos de comercialização, como lojas e centrais 
de comercialização, entre outros (IMS, 2010). 

 

Como as demais, o Instituto Marista de Solidariedade tem sua atuação centrada no 

enfrentamento da pobreza, na promoção da inclusão social e na solidariedade humana. 

 

 B.4.4 Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS): dedicada ao 

desenvolvimento solidário, o instituto foi criado em 1986 por um grupo de economistas 

que retornavam do exílio a seus países de origem: Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Da 

sua fundação até 1995, o instituto fez parte do Programa Regional de Investigações 

Econômicas e Sociais para o Cone Sul da América Latina (PRIES) (SOUZA, 2006; 

PACS, 2010). 

O programa direcionado às atividades de Economia Solidária da entidade se intitula 

como: Autodesenvolvimento: Práticas Autogestionárias e Solidárias, segmentado em três 

projetos: Práticas Socioeconômicas de Desenvolvimento Local; Ecovilas e Ecocidades e 

Mulheres e Sócioeconomia. Cabe destacar, no contexto dos apoiadores da entidade, os 
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seguintes agentes: Ação Quaresmal (Lucerna, Suíça); Appleton Foudation (EUA); 

CHRISTIAN AID (Reino Unido); Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar (DKA) 

(Áustria); Fundação para o Progresso Humano (FPH) (França e Suíça); Fundação Rosa 

Luxemburgo (Alemanha); Fundación para la Noviolencia (EUA); Pão para o Mundo 

(Alemanha); SCIAF (Escócia) e TRÓCAIRE (Irlanda) (PACS, 2010).  

 

C -  Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) 

 

 

 C.1 Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES): sob a iniciativa de 

organizações de assessoria e representação dos empreendimentos de Economia Solidária, 

o  FBES surgiu em 2003. O I FSM ocorrido em 2001 influencia a criação deste, pelos 

caminhos das discussões expostas por um Grupo de Trabalho (GT), que tinha como tema a 

‘Economia Popular Solidária e Autogestão’, cujo tema principal tratava-se da auto-

organização do/as trabalhadores/as, de políticas públicas e das perspectivas econômicas e 

sociais de trabalho e renda (FBES, 2010). Em 2002, o GT em questão, encaminha um 

documento intitulado ‘Economia Solidária como Estratégia Política de Desenvolvimento’ 

ao governo federal, que apontava as diretrizes gerais da Economia Solidária, bem como a 

reivindicação da criação da SENAES.  

A atuação do Fórum sob o campo da Economia Solidária no Brasil abrange três 

segmentos, são eles: (1) os empreendimentos da Economia Solidária; (2) entidades de 

assessoria e/ou fomento e (3) gestores públicos.   

Como entidades que representam os empreendimentos da Economia Solidária, 

destacam-se: ABCRED, ANTEAG, CONCRAB, ECOSOL, UNICAFES, UNISOL Brasil; 

as entidades e redes nacionais de assessoria, pesquisa e fomento são representadas pela 

ADS/CUT, Cáritas Brasileira, FASE, IBASE, IMS, PACS, Rede Universitária de ITCPs e 

UNITRABALHO; a Rede Brasileira de Sócioeconomia Solidária (RBSES), como rede 

mista e, finalmente, a Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária 

(FBES, 2010). Destas instituições são eleitos 12 representantes que integração a 

coordenação nacional, juntamente com 3 representantes dos 27 estados brasileiros.    

 

 C.2 Fóruns Estaduais: além da dimensão federal, o Fórum também se articula 

na abrangência estadual. Diante disso, Barbosa (2007) considera que os fóruns estaduais, 

são responsáveis, de um lado, pela organização das experiências coletivas no respectivo 
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estado e região e, de outro, pela articulação destes com o Fórum nacional. Similar à 

constituição do Fórum Nacional, os Fóruns estaduais são compostos pelas experiências 

autogestionárias e solidárias, pelas instituições da sociedade civil e por gestores públicos.  

 

 C.3 FACES do Brasil: criada em 2001 - nomeada como Plataforma de 

Articulação do Comércio Justo e Solidário, tem como missão a busca de fomentar a 

construção do comércio justo e solidário, como instrumento de uma economia inclusiva, 

solidária e sustentável. Suas operações têm como referência, três grupos: (1) Articulação 

Política e Institucional; (2) Promoção de conceito, formação, sistematização, geração e 

socialização de conhecimentos e (3) Estratégias de comercialização e consumo (FACES, 

2010). No sentido dos apoios e parcerias, destacam-se as seguintes entidades, instituições 

e órgãos governamentais: Oxfam Novib, Fundação Friederich Ebert (FES) e Solidaridad 

[agências internacionais] e SENAES do MTE, Secretarias de Agricultura Familiar e de 

Desenvolvimento Territorial, ambas do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

Fundação Banco do Brasil (FBB), Estúdio Girassol, José Carlos Bichara Advogados 

Associados, Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES), Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária (FBES), Mesa Coordenadora Latino Americana de Comércio Justo na 

América Latina (MCLACJ), Periódico Comércio Justo do IFAT (International Fair Trade 

Association) - América Latina, Comissão Gestora Estadual do SIES.        

 

 C.4 Rede Brasileira de Sócioeconomia Solidária (RBSES): constituída em 

junho de 2000 no Encontro Brasileiro de Cultura e Sócioeconomia Solidária realizado em 

Mendes/RJ, tem suas estratégias voltadas às áreas de produção, comercialização, 

consumo, comunicação e crédito.  

As entidades fomentadoras que compõem a RBSES buscam, segundo Mance (2002): 

 intervir em todo o processo econômico; 

 construir cadeias produtivas integradas vertical e horizontalmente, com redes 

de produtores e consumidores, que atuam de forma cooperativa e solidária; 

 integrar produção, comercialização, consumo, crédito como um sistema 

harmônico e interdependente, coletivamente/democraticamente planejado e gerido, que 

serve ao objetivo comum de responder às necessidades de sobrevivência e reprodução 

sustentável da vida de todos os cidadãos e cidadãs em todas as suas dimensões, inclusive, 

nos âmbitos da cultura, arte e lazer; 
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 organizar e fortalecer redes locais, regionais, nacional e global que articulem 

organizações de Economia Solidária, articulando e integrando as diversas práticas desta; 

 criar instrumentos de comunicação, financiamento, capacitação tecnológica e 

integração dos saberes internos às redes; 

 maximizar o uso e a extensão da informática para fortalecer a comunicação, 

com a difusão de programas livres e solidários e a criação ou reforço de portais na 

Internet;  

 multiplicar formas de comunicação; 

 atuar na educação de produtores e consumidores; 

 resgatar os saberes presentes nas diversas ações de economia popular; 

 criar e apropriar-se de novas tecnologias sustentáveis; 

 viabilizar a autogestão.       
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

 

Esta seção atém-se a elucidar sobre o que vem a ser Políticas Públicas para que, em 

seguida, tal expressão seja dialogada com o fenômeno da Economia Solidária no Brasil. 

Destaca-se também a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE) - no âmbito federal e a Rede de Gestores de Políticas 

Públicas de Economia Solidária na dimensão estadual e municipal.  

Souza (2006) considera as políticas públicas como o campo de conhecimento que 

busca colocar o governo em ação. Guareschi et al. (2004) reforça esta definição e contribui 

afirmando que as políticas públicas podem ser entendidas como:  

o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, 
configurando um compromisso público que visa dar conta de determinada demanda, 
em diversas áreas. Expressa a transformação daquilo que é do âmbito privado em 
ações coletivas no espaço público (GUARESCHI et al., 2004, p.180).  

 

Para Saule (1998), elas designam todas as atuações do Estado, cobrindo todas as 

formas de intervenção do poder público na vida social. Sob uma perspectiva social, 

Pereira (2006) admite que as políticas públicas inscrevem-se no âmbito da luta social e 

visa enfrentar ou responder às questões sociais, sobretudo àquela decorrente da relação 

capital versus trabalho ou das assimetrias resultantes desta relação.  

Assim, em meio à importância da administração pública, Sharkarnsky (1974) aponta 

que ela pode ser medida pelo amplo alcance das responsabilidades dos administradores. 

Um fator que relaciona grande parte da matéria de administração pública com outros 

campos de ciência política é a preocupação comum com a elaboração de políticas. Pela 

ótica do caráter ‘público’ da política, pode-se dizer que quanto maior for o controle da 

sociedade sobre a criação e sobre a execução da política pública, quanto maior for seu 

campo de atuação, bem como seus resultados, mais forte será o seu caráter público. 

Importante destacar a definição de Schiochet no verbete ‘Políticas Públicas’ na obra 

mais recente relacionada à Economia Solidária - ‘Dicionário internacional da outra 

economia50, onde reconhece que as políticas públicas são “a própria iniciativa do governo 

(ou Estado) que se organiza em planos, programas e ações” [...]. O autor ainda reforça 

que, no “Estado moderno e seus governos democráticos, o âmbito da política pública é a 

                                                           
50 Grifo nosso. 
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cidadania, entendida como a relação entre Estado e sociedade civil mediada pelos direitos” 

(SCHIOCHET, 2009, p.268).   

Nesta direção, o binômio ‘Políticas Públicas e Economia Solidária’ significa uma 

combinação promissora para o desenvolvimento econômico e social justo do País, 

principalmente quando se diz respeito às questões relacionadas à geração de trabalho e 

renda e resgate da cidadania.  

 

 

4.1 Economia Solidária como objeto da ação governamental 

 

 

A busca de respostas, por parte de diversas Administrações Municipais, Estaduais e 

Federais ao problema do desemprego e de como repensar o trabalho, tem encontrado na 

Economia Solidária um caminho baseado em propostas concretas e experiências práticas. 

É uma nova opção em desenvolvimento que almeja ser socialmente justa, ecologicamente 

sustentável e economicamente viável. Pode-se dizer que as Políticas Públicas voltadas ao 

desenvolvimento da Economia Solidária devem estar essencialmente dedicadas à 

ampliação de postos de trabalho, à criação de novas formas de produção, à distribuição da 

renda e das riquezas e à maior oferta de produtos e serviços essenciais à população. 

A urgência e emergência de outras formas laborais como o trabalho associado e 

autônomo alicerçado pela solidariedade fazem com que o Estado repense seu papel e 

adquira uma responsabilidade e interesse de mostrar a realidade dos EES existentes no 

país. Além da exigência em reconhecer que o trabalho é fonte de cidadania e de 

sociabilidade fundada em direitos humanos econômicos, sociais, culturais e ambientais.  

Desta maneira, a proposta da economia baseada na solidariedade e na cooperação 

admite e, até enfatiza, a introdução da figura do Estado na sua problemática, tornando-se 

instrumento de políticas públicas de fomento ou apoio aos empreendimentos 

autogestionários, que no seu contexto inicial, no século XIX, era algo impensável: 

o que faz a originalidade da Economia Solidária é sua capacidade articular 
constantemente a dimensão política e a dimensão econômica e resistir e construir e 
contestar e propor e ligar a crítica à globalização com práticas de cidadania 
econômica no cotidiano (MACHADO, 2002). 
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Ainda, nesse sentido, Kapron e Fialho defendem que: 

o processo de elaboração e implementação das Políticas Públicas de Economia 
Solidária permite a ampliação dos espaços de interação entre o Estado e a sociedade 
organizada, extrapolando os limites de atuação da esfera estatal, através da 
construção de parcerias entre instituições governamentais e entidades civis 
(KAPRON; FIALHO, 2003, p. 215).  
 

Ou seja, a noção de público é ampliada no universo da Economia Solidária. As 

relações sociais e econômicas assentadas na autogestão e nas relações de solidariedade e 

cooperação mútua também expandem o espaço público para as relações de produção, 

enquanto espaço que promove a interação entre indivíduos, o discurso, a tomada de 

decisões e a práxis. 

Além disso, o estabelecimento de Políticas Públicas de Fomento à Economia 

Solidária torna-se parte da construção de um Estado Republicano e Democrático, pois 

reconhecem a existência de novos sujeitos sociais, novos direitos de cidadania e de novas 

formas de produção, reprodução e distribuição social. Esta política específica significa 

uma política de desenvolvimento por voltar-se para um público-alvo que historicamente 

tem ficado excluído ou que vem progressivamente ampliando os graus de pobreza e 

exclusão social (SCHWENGBER, 2005).  

A partir desta noção, Schwengber (2005) admite que a Economia Solidária no Brasil 

significa uma estratégia surgida no âmago de resistências e lutas sociais contra o 

desemprego e a pobreza, composta por atividades econômicas cujo primado é o do 

trabalho sobre o capital, de caráter associativo e autogestionário, que produzem trabalho e 

riqueza e que podem promover a inclusão e o desenvolvimento econômico, social e 

cultural com maior sustentabilidade, eqüidade e democratização. A autora ainda 

complementa que o papel do Estado frente à Economia Solidária é o de dar-lhe propulsão 

por meio de políticas públicas que disponham de instrumentos e mecanismos adequados 

para o reconhecimento e o fomento deste setor.  

Pela ousada intenção de conjugar numa mesma ação o ‘econômico’ e o ‘social’, 

estas políticas elevam ao extremo a noção de uma política de desenvolvimento. Talvez 

seja este um dos grandes méritos das Políticas Públicas de Economia Solidária: tratar o 

econômico e o social como duas faces de uma mesma moeda.  

O objetivo maior da Economia Solidária é a emancipação do trabalho em relação à 

exploração imposta pelo capital (CASA BRASIL, 2007). Nas três esferas do governo 

(federal, estadual e municipal) percebe-se o desenvolvimento de políticas públicas de 
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cunho emancipatório, que além da inclusão social, visam à organização econômica e a 

conscientização política em bases sustentáveis. 

Procurando demonstrar os atores ligados às Políticas Públicas de Economia 

Solidária no País, a subseção seguinte encarrega-se de enfocar dois atores fundamentais: 

no âmbito federal - a SENAES e no âmbito dos governos estaduais e municipais - a Rede 

de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária.  

 

 

4.1.1 A Economia Solidária para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

 

Para o MTE/SENAES (2010), a Economia Solidária é um jeito diferente de 

produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver [...] é uma inovadora 

alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social que 

tem como características básicas: cooperação, autogestão, dimensão econômica e 

solidariedade. 

A existência destas características básicas compreende, segundo o MTE/SENAES 

(2010), uma oposição à exploração do trabalho [...] que considera essencialmente o ser 

humano na sua integralidade como sujeito e finalidade da atividade econômica.    

 

 

4.1.1.1 Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) 

 

 

A criação da SENAES foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

durante o III FSM51, em Porto Alegre. Fruto da proposição da sociedade civil e governo, a 

Secretaria foi concebida no âmbito do MTE sob a publicação da Lei n° 10.683, de 28 de 

maio de 2003, Decreto n° 4.764, de 24 de junho de 2003 (MTE /SENAES 2010).     

O governo federal, desde então, passa a desenvolver políticas estruturadas para 

apoiar a Economia Solidária no Brasil. De acordo com Singer (2009), o surgimento desta 

Secretaria representa o reconhecimento da Economia Solidária como parte integrante do 

seu programa social, num contexto onde se debatia a necessidade de um novo modelo de 

desenvolvimento para o País. Nesta direção, Pochmann (2004) alega que a iniciativa de 

consolidar a Economia Solidária enquanto política reforça a estratégia de inclusão social.  
                                                           
51 Ocorrido em janeiro de 2003.  
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Para o MTE /SENAES (2010), a criação da SENAES significa uma mudança 

profunda nas políticas de trabalho e emprego que visam à geração de renda e à garantia de 

direitos de cidadania da população menos favorecida na sociedade.   

Barbosa (2007, p. 194) ainda complementa que, a criação da SENAES expressa “a 

assunção propositva da nova realidade do trabalho hoje e, nesse processo, a 

reconceituação do próprio trabalho”.  

Para tanto, sua atuação caminha pelas seguintes linhas (BARBOSA, 2008, p.111): 

 funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES);  

 fomento à geração de trabalho e renda em atividades de Economia Solidária;  

 constituição e consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária;  

 promoção do consumo ético;  

 assistência técnica para geração de finanças solidárias.     

 

Já as suas competências, conforme o Diário Oficial da União (apud RONCONI, 

2008); (MTE, 2010)52, são: 

I - subsidiar a definição e coordenar as políticas de Economia Solidária no âmbito do 

MTE; 

II - articular-se com representações da sociedade civil que contribuam para a 

determinação de diretrizes e prioridades da política de Economia Solidária; 

III - planejar, controlar e avaliar os programas relacionados à Economia Solidária; 

IV - colaborar com outros órgãos de governo em programas de desenvolvimento e 

combate ao desemprego e à pobreza; 

V - estimular a criação, manutenção e ampliação de oportunidades de trabalho e 

acesso à renda, por meio de empreendimentos autogestionados, organizados de forma 

coletiva e participativa, inclusive da economia popular; 

VI - estimular as relações sociais de produção e consumo baseadas na cooperação, 

na solidariedade e na satisfação e valorização dos seres humanos e do meio ambiente; 

VII - contribuir com as políticas de microfinanças, estimulando o cooperativismo de 

crédito, e outras formas de organização deste setor; 

VIII - propor medidas que incentivem o desenvolvimento da Economia Solidária; 

IX - apresentar estudos e sugerir adequações na legislação, visando ao 

fortalecimento dos empreendimentos solidários; 

                                                           
52 Decreto 5.063, de 08 de maio de 2004. MTE.  
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X - promover estudos e pesquisas que contribuam para o desenvolvimento e 

divulgação da Economia Solidária; 

XI - supervisionar e avaliar as parcerias da Secretaria com outros órgãos do Governo 

Federal e com órgãos de governos estaduais e municipais; 

XII - supervisionar e avaliar as parcerias da Secretaria com movimentos sociais, 

agências de fomento da Economia Solidária, entidades financeiras solidárias e entidades 

representativas do cooperativismo; 

XIII - supervisionar, orientar e coordenar os serviços de secretaria do CNES; 

XIV - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do MTE, em sua área de 

competência;  

XV - articular-se com os demais órgãos envolvidos nas atividades de sua área de 

competência. 

 

Por fim, torna-se relevante mencionar que a SENAES, atualmente, encontra-se 

estruturada em dois departamentos53: Departamento de Fomento à Economia Solidária 

(DEFES) e Departamento de Estudos e Divulgação (DEAD), tendo como secretário 

nacional, o ilustre pesquisador - Paul Israel Singer. 

 

 

4.1.1.2 Programa Economia Solidária em Desenvolvimento 

 

 

Designado como marco das políticas públicas para a Economia Solidária no Brasil, o 

Programa Economia Solidária em Desenvolvimento se insere no âmbito nacional a partir 

do Plano Plurianual (PPA)54 (2004-2007), contando com orçamento próprio do governo 

federal (MTE/SENAES, 2010).   

Segundo o MTE/SENAES (2010), o objetivo principal do Programa é promover o 

fortalecimento e a divulgação da Economia Solidária mediante políticas integradas, 

visando à geração de trabalho e renda, à inclusão social e à promoção do desenvolvimento 

                                                           
53 Coordenação-Geral de Fomento à Economia Solidária (CGFES); Coordenação-Geral de Comércio Justo e 
Crédito (CGCOJ); Coordenação-Geral de Estudos (CGEST); Coordenação-Geral de Promoção e Divulgação 
(CGDIV).  
54 PPA: principal instrumento de planejamento do poder público uma vez que define os programas 
governamentais para um período de quatro anos. Nele  estão compreendidos as diretrizes, os objetivos e as metas 
da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. 
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justo e solidário envolvendo, neste cenário, empreendimentos econômicos solidários 

(EES), entidades de apoio e fomento (EAFs), gestores públicos, trabalhadores e 

interessados em geral.  

Segundo Barbosa (2008, p.111), os beneficiários do Programa podem ser 

identificados como “os trabalhadores em risco de desemprego, os desempregados ou 

autônomos; as cooperativas, as empresas autogestionárias e associações, bem como as 

agências de fomento e apoio e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento”. 

De acordo com o Plano de Ação do MTE (2004 apud AMORIM; ARAÚJO, 2004), 

o Programa ainda se propõe a: 

 dimensionar e dar visibilidade ao universo dos empreendimentos de 

autogestão e Economia Solidária no Brasil; 

 qualificar os atores envolvidos com a implementação das Políticas Públicas 

direcionadas à Economia Solidária e à autogestão; 

 promover a Economia Solidária em desenvolvimento junto aos 

empreendimentos de autogestão; 

 facilitar o intercâmbio de experiências e reflexões sobre temas afins entre os 

empreendimentos; 

 contribuir para organização da autogestão na geração de trabalho e renda aos 

trabalhadores. 

 

A partir do último PPA 2008/2011, julga-se importante frisar que o Programa obteve 

uma ampliação do seu escopo, contando com áreas55 de atuação como: 

 Fomento e Assistência Técnica aos EES e Redes de Cooperação de Economia 

Solidária; 

 Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da 

Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário; 

 Fomento a Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos 

Solidários; 

 Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para 

Atuação em Economia Solidária; 

                                                           
55 Sobre as áreas de atuação (APÊNDICE A). 
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 Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de EES; 

 Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária; 

 Cadastro de Empreendimentos e Entidades de Apoio para manutenção e 

Ampliação do SIES; 

 Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão; 

 Desenvolvimento e Disseminação de conhecimentos e Tecnologias Sociais 

apropriadas à Economia Solidária;   

 Fomento às Incubadoras de EES; 

 Elaboração do Marco Jurídico da Economia Solidária. 

 

Por fim, torna-se importante destacar o Conselho Nacional de Economia Solidária 

(CNES), criado56 em 2006 e definido como “órgão colegiado integrante da estrutura do 

MTE, de natureza consultiva e propositiva, cuja finalidade é realizar a interlocução e 

buscar consensos em torno de políticas de ações de fortalecimento da economia solidária” 

(SENAES, REDE DE GESTORES..., CENTRO DE ESTUDOS..., 2008, p.25).  

Segundo os Anais da I Conferência Nacional de Economia Solidária (2006), o 

Conselho pressupõe um diálogo da SENAES com a sociedade civil e com as diversas 

esferas governamentais na elaboração, acompanhamento e avaliação das Políticas Públicas 

de Economia Solidária.  

O Conselho é considerado como uma das ações previstas no Programa Economia 

Solidária em Desenvolvimento que se estruturou após a I Conferência Nacional de 

Economia Solidária57 ocorrida em 2006, convocada pelo MTE em parceria com o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA).  

Atualmente é composto por 56 entidades, divididas entre três setores: 19 

representantes do governo (incluído a Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia 

Solidária), 20 representantes dos EES e 17 representantes de entidades não-

governamentais de fomento e assessoria à Economia Solidária. Em sua estrutura, 

destacam-se cinco Comitês Temáticos: Comercialização, Redes e Cadeias de Produção e 

Consumo; Crédito e Finanças Solidárias; Formação e Assistência Técnica; 

Institucionalização da Política Nacional e Marco Jurídico (MTE/SENAES, 2010).  
                                                           
56 Decreto n° 5.811, de 21 de junho de 2006 que dispõe sobre a composição, estruturação, competência e 
funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária. 
57 Tema da I Conferência Nacional de Economia Solidária: Economia Solidária como Estratégia e Política de 
Desenvolvimento.  
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4.1.2 A Economia Solidária sob as esferas estadual e municipal 

 

 

O surgimento de Políticas Públicas de Economia Solidária no Brasil, tanto na 

abrangência estadual e municipal, tem sido crescente, considerado processo recente na 

agenda pública do país.  

As primeiras Políticas Públicas de Economia Solidária remontam aos anos 1990, 

quando governos estaduais e municipais passaram a criar estruturas e desenvolver  

programas e ações com vistas a apoiar e fomentar práticas econômicas alternativas sob a 

égide da gestão coletiva e democrática (SINGER, 2004; VASCONCELOS, 2007). 

No âmbito estadual, Alves (2006) e Icaza (2006) observam como precursor o 

governo do Estado do Rio Grande do Sul no período de 1999 a 2002, através do Programa 

de Economia Popular e Solidária vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos 

Internacionais, cuja atuação estava ligada ao fomento da organização econômica 

associativa, principalmente, dos grupos de baixa renda (VASCONCELOS, 2007). 

Particularmente, a municipalidade pioneira de Políticas Públicas de Economia 

Solidária, destaca Alves (2006), foi a Prefeitura de Porto Alegre (RS), iniciada na década 

de 1990, que acabou gerando um conjunto de políticas que serviu de exemplo para outros 

municípios como: Recife (PE), Belém (PA), Chapecó (SC), Belo Horizonte (MG), São 

Paulo (SP)58 e Osasco (SP)59 (POCHMANN, 2004; SENAES, REDE DE GESTORES..., 

CENTRO DE ESTUDOS..., 2008).  

Torna apreciável nesta descrição ressaltar que, o problema do desemprego e da 

exclusão social, foram considerados fatores que contribuíram de forma especial para a 

implementação das Políticas Públicas de Economia Solidária nestas localidades. 

Ante esse cenário de experiências de governos estaduais e municipais detentores de 

Políticas Públicas de Economia Solidária no Brasil, cabe, nesta discussão, evidenciar a 

Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária. 

Organização sem fins lucrativos60, a Rede de Gestores de Políticas Públicas de 

Economia Solidária, é uma Rede articuladora composta de gestores e gestoras de políticas 

de Economia Solidária de Prefeituras e Governos Estaduais. Criada em agosto de 2003, 

existe para proporcionar intercâmbio, interlocução, interação, sistematização, proposição 

                                                           
58 Programa Oportunidade Solidária. 
59 Programa Osasco Solidária. 
60  Não tem personalidade jurídica, porém possui um grau de organização que lhe permite construir uma agenda 
comum entre seus membros.   
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de políticas públicas governamentais e realização de projetos comuns para o fomento e 

desenvolvimento da Economia Solidária, buscando qualificar a proposição e ações 

desenvolvidas a partir dos órgãos de governo para este segmento (ITCP/COPPE/UFRJ, 

2009). 

Desde os seus primórdios, seu propósito é:  

ampliar cada vez mais a construção de ferramentas adequadas dentro do Estado 
brasileiro, para o fomento e o desenvolvimento da Economia Solidária, bem como 
estimular e fortalecer a organização e participação social do segmento nas decisões 
em torno das políticas públicas (SENAES, REDE DE GESTORES..., CENTRO DE 
ESTUDOS..., 2008, p.15).  
 

 

Bitelman (2008) adiciona que a Rede de Gestores torna-se um espaço de formulação 

de propostas [...] proporcionando a aproximação entre Economia Solidária e o governo 

federal. Neste sentido, Schiochet (2008) a considera como um ator fundamental para a 

difusão da Economia Solidária pelo País.  

Seus objetivos, de acordo com seu regimento interno, são:  

I - construir e desenvolver uma agenda comum para a ampliação, consolidação e 

institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária no país, vinculadas às 

estratégias de desenvolvimento, fortalecendo o perfil sustentável que estas devem ter;  

II - ampliar a articulação com outros atores da Economia Solidária com vistas a 

fortalecer um espaço comum para a discussão de políticas públicas neste campo e para 

fortalecer a organização e participação social deste segmento;  

III - fortalecer a interlocução entre as esferas de governo (municipal, estadual e 

federal) pela integração de estratégias, programas e instrumentos que possam estruturar e 

consolidar as Políticas Públicas de Economia Solidária;  

IV - contribuir para a formação de gestores públicos em Economia Solidária e para a 

ampliação do espaço desta nos programas de governo e nas estruturas administrativas do 

Estado brasileiro, nas suas diferentes esferas;  

V - estimular a organização de redes e cadeias produtivas entre empreendimentos da 

Economia Solidária (REDE DE GESTORES..., 2003; SENAES, REDE DE 

GESTORES...; CENTRO DE ESTUDOS..., 2008).  

A articulação da Rede de Gestores está relacionada diretamente à sua integração ao 

FBES e ao CNES. Além disso, a Rede articula-se também com outros atores sociais no 

campo da Economia Solidária. 
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Tendo em vista a importância da Rede de Gestores de Políticas Públicas de 

Economia Solidária para a propagação dos EES como instrumentos de política de 

desenvolvimento, procurou-se destacar os governos municipais e estaduais que participam 

desta, mediante uma caracterização socioeconômica.  

Para tanto, utilizou-se como base de dados informações cedidas pela própria Rede de 

Gestores e de órgãos governamentais como o IBGE através do Mapa da Pobreza, IBGE 

(2003) e o MTE por intermédio do SPER61.  

A Tabela 5 tem o propósito de quantificar os governos municipais que adotam a 

Economia Solidária como Políticas Públicas (distribuídos por região e unidade federativa). 

A listagem dos municípios integrantes da Rede de Gestores de Políticas Públicas de 

Economia Solidária, bem como os seus respectivos partidos políticos62 podem ser 

observados no APÊNDICE B.  

Tabela 5 - Governos municipais que adotam a Economia Solidária como Políticas Públicas 

Região  

Centro-Oeste  Nordeste Norte Sudeste Sul 

U.F 
quantidade 
município U.F 

quantidade 
município U.F

quantidade 
município U.F

quantidade 
município U.F 

quantidade 
município 

GO 1 BA 4 AC 5 ES 3 PR 7 

MS 5 CE 6 AM 1 MG 18 RS 10 

MT 1 PB 1 PA 1 SP 30 SC 6 

  PE 4 RO 1 RJ 5   

  RN 1 TO 5    

  SE 1       

        7          17          13          56          23 
Fonte: Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária (2009). 
(Documento eletrônico: e-mail). Elaborado pelo autor.  

 
 

A partir dos dados expostos, verificam-se 116 municípios atuantes na prática de 

Políticas Públicas de Economia Solidária, cuja prevalência percebe-se na região Sudeste, 

isto é, 56 prefeituras junto à promoção dos EES, em que o Estado de São Paulo sobressai 

com 30 delas, representando assim, 53,5% do total da região e 25,86% sobre o total do 

Brasil.  O Estado de Minas Gerais ocupa o 2° lugar no ranking com 18 governos locais.   

Transitando pelos governos estaduais, no que diz respeito à Economia Solidária 

como Políticas Públicas, constatam-se as seguintes regiões e unidades federativas: Centro-

Oeste: Mato Grosso do Sul (MS); Nordeste: Bahia (BA), Ceará (CE), Paraíba (PB), 

                                                           
61 SPER. Sistema Público de Emprego e Renda. Dados por município. Outros indicadores de mercado trabalho. 
Censo/2000.   
62 Fonte consultada: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Estatística TSE. Resultado da eleição. 
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Pernambuco (PE), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE); Norte: Acre (AC), 

Amazonas (AM), Pará (PA), Rondônia (RO) e Tocantins (TO) e por fim, região Sul: 

Paraná (PR).  

Neste mapeamento, pôde-se ainda detectar as seguintes capitais brasileiras que 

adotam a Economia Solidária como Políticas Públicas: Belo Horizonte (MG), Campo 

Grande (MS), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Palmas 

(TO), Porto Velho (RO), Natal (RN), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e 

Vitória (ES).         

Os municípios integrantes da Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia 

Solidária estão aqui caracterizados pelo número de habitantes (população residente); 

PEA63 em relação à população residente; PEA desocupada64 em relação à população 

residente; pobreza absoluta65, pobreza subjetiva66, Índice de Gini67 e  Índice de 

Desenvolvimento Humano-Municipal68 (IDH-M).    

Dos 7 municípios da região Centro-Oeste, 4 deles possuem uma população residente 

de até 100.000 habitantes e estes, uma média de PEA desocupada em relação à população 

residente igual a 11,93%; 35,19% de pobreza absoluta e 30,51% de pobreza subjetiva; 

0,43% no que diz respeito ao Índice de Gini e, por fim, 0,75% correspondente ao IDH-M. 

Há na região, um município entre a população de 500.001 e 1.000.000 habitantes, com 

14,85% da sua PEA desocupada em relação à população residente e 29,25 e 21,49 pontos 

percentuais em relação à pobreza absoluta e subjetiva, respectivamente. Com mais de um 

milhão de habitantes, visualiza-se apenas um município, que identicamente apresenta o 

                                                           
63 Compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população ocupada e 
a desocupada. Fonte: IBGE, 2010. 
64 São aquelas pessoas que não tinham trabalhado num determinado período de referência, mas estavam 
dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomaram alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.). 
Fonte: IBGE, 2010. 
65 Medida a partir de critérios definidos por especialistas que analisam a capacidade de consumo das pessoas, 
sendo considerada pobre aquela pessoa que não consegue ter acesso a uma cesta alimentar e de bens mínimos 
necessários a sua sobrevivência. Fonte: IBGE, 2010. 
66 Deriva-se da opinião dos entrevistados e calculada levando-se em consideração à própria percepção das 
pessoas sobre suas condições de vida. Segundo especialistas, a percepção de bem-estar de um indivíduo sofre 
influência de acordo com sua posição em relação aos demais indivíduos de um determinado grupo de referência. 
Em termos teóricos, não se espera que os dois indicadores sejam coincidentes, mas a expectativa é de resultados 
próximos. Fonte: IBGE, 2010. 
67 Também chamado de Coeficiente de Gini: medida de concentração, mais frequentemente aplicada à renda, à 
propriedade fundiária e à oligopolização da indústria [...]. Os valores do Índice de Gini variam entre zero e 1, ou 
seja, quanto mais próximo de 1 for o coeficiente, maior será a concentração na distribuição da renda (a variável 
em questão). Fonte: Novíssimo Dicionário de Economia, 1999.  
68 Adaptação da metodologia contemplada desde 1990 nos relatórios de desenvolvimento humano do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Tal metodologia agrega três dimensões básicas para apurar o Índice 
de Desenvolvimento Humano: longevidade, educação e renda. Os índices variam de 0 a 1, onde quanto mais 
próximo de 1 o valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano do município ou região. 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2010.    
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mesmo percentual da PEA desocupada em relação à população residente. No entanto,  

apresenta uma redução nos percentuais de pobreza absoluta e subjetiva (13,99 e 8,88), 

respectivamente e um elevado IDH-M, ou seja, 0,83.    

Na região Nordeste constatam-se 17 municípios que podem ser resumidos da 

seguinte forma: 6 deles têm população residente de 100.001 a 300.000 habitantes e suas 

principais características, utilizando-se das categorias anteriormente apresentadas são: 

20,33% da PEA desocupada em relação à população residente, com percentuais de 

pobreza assim representados: 51,08% de pobreza absoluta e 51,08% de pobreza subjetiva. 

Na seqüência, 5 municípios de até 100.000 pessoas residentes apresentam 11,95% de PEA 

desocupada em relação à população residente e expressivos percentuais de pobreza, tanto 

absoluta quanto subjetiva: 54,25 e 59,90, respectivamente. Além disso, estas localidades 

detêm o menor IDH-M da totalidade da região, isto é, 0,65. Observa-se também nesta 

região, 3 municípios com mais de 1.000.000 de habitantes, onde verifica-se um percentual 

maior em relação à PEA desocupada (21,03%). Em contrapartida, uma redução nos 

percentuais de pobreza que podem ser assim quantificados: 39,46% de pobreza absoluta e 

25,01% de pobreza subjetiva e um aumento no IDH-M para 0,80%. 

Da totalidade das municipalidades pesquisadas, detectou-se 11,21% delas na região 

Norte do País: 9 dos 13 municípios existentes chegam a ter no máximo, 100.000 pessoas 

residentes com uma média de 10,53% da PEA desocupada; 39,91% (pobreza absoluta) e 

45,14% (pobreza subjetiva) e o menor Índice de Gini e IDH-M, 0,43% e 0,67%, 

respectivamente. 

Percebe-se que na região Sudeste há predominância do maior número de governos 

locais que adotam a Economia Solidária como instrumento de Políticas Públicas. A Tabela 

6 revela algumas características socioeconômicas dos municípios desta região. 
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Tabela 6 - População e dados socioeconômicos dos municípios da Região Sudeste (em números absolutos69 
e percentagens70) 

Média 

População 
residente do 
município 

(1) 

Quantidade 
de 

Municípios 
(2) 

 PEA  
total em 
relação à 

população 
residente 

(3)  

           
PEA 

desocupada 
em relação à 
população 
residente 

(4) 

    
Pobreza 
absoluta

(5)  
 

  Pobreza 
subjetiva 

(6)  

Índice de   
Gini  
(7)         

IDH-M 
 (8)     

0 a 100.000 16 43,01 17,83 30,78 25,61 0,40 0,77 

100.001 a 300.000 24 48,6 17,28 23,76 16,00 0,42 0,80 

300.001 a 500.000 8 49,11 19,05 27,44 17,20 0,42 0,80 

500.001 a 1.000.000 5 49,32 19,36 31,50 13,78 0,40 0,82 

acima de 1.000.000 2 50,62 19,64 
 

24,32 
 

10,65 
 

0,41 
 

0,82 

total  55   
Fonte: Rede de Gestores; MTE; IBGE. Elaborado pelo autor.  

 

Sobre esta região evidencia-se uma média da PEA desocupada em relação à 

população residente que varia entre 17,83% e 19,64%. Em 9,09% destes municípios, 

melhor dizendo, nos municípios cuja abrangência de habitantes compreende de 500.001 a 

1.000.000, há incidência do maior percentual de pobreza absoluta e o menor Índice de 

Gini. Aproximadamente 43% dos municípios da região Sudeste têm uma população entre 

100.001 e 300.000 pessoas residentes, apresentando o menor percentual da PEA 

desocupada em relação à população residente, percentual similar ao dos municípios com 

população de até 100.000 habitantes (Tabela 6). 

 Por fim, destaca-se a região Sul como 2° do ranking das regiões brasileiras no que 

tange aos municípios aderentes às Políticas Públicas de Economia Solidária no País. Deste 

modo, torna-se importante enfatizar o maior número de municípios de até 100.000 

habitantes, exatamente 11 localidades que é possuidor, de um lado, dos maiores 

percentuais da região em relação à pobreza absoluta e pobreza subjetiva e, de outro, dos 

menores índices de Gini e de Desenvolvimento Humano-Municipal expressos da seguinte 

forma: 33,69%; 21,68%; 0,39% e 0,80%, respectivamente.  

Cerca de 18% da totalidade dos municípios da região Sul é compreendida de 

300.001 a 500.000 pessoas residentes. Assim, em meio aos indicadores econômicos, 

                                                           
69 (1), (2), (7) e (8). 
70 (3), (4), (5) e (6). 
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certifica-se que estes possuem os menores percentuais de pobreza, tanto da absoluta 

quanto da subjetiva, 28,72 e 18,34, respectivamente, apresentando em contrapartida, o 

maior IDH-M, isto é, 0,84%. 
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5 A ECONOMIA SOLIDÁRIA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

 

 

5.1 Caracterização socioeconômica  

 

 

Com uma população de 539.313 habitantes (Censo/2000), o município de São José 

dos Campos corresponde a 27,02% da população do Vale do Paraíba Paulista e tem uma 

PEA de 263.070 habitantes que representa 48,78% da população total e 27,89% da 

totalidade dos habitantes da região do Vale do Paraíba Paulista. Nessa direção, os 

indicadores PEA desocupada, trabalhador informal71 e pobreza absoluta e subjetiva podem 

ser representados pelas seguintes quantidades e percentuais,  respectivamente: 51.033; 

65.633; 13,25% e 9,94% (MTE/SPER, 2010). 

De acordo com o documento São José em Dados (2008), a população do município 

em questão apresentou as seguintes variações: de 1940-1950 (29,64%); de 1950-1960 

(33,48%); de 1960-1970 (91,13%); 1970-1980 (93,83%); de 1980-1990 (53,86%); de 

1990-2000 (21,91%) e de 2000-2009 (14,19%). Para o ano de 2009, estimou-se uma 

população de  615.871 habitantes (IBGE, 2010). Na ausência de dados atuais sobre a 

população, este último percentual apresentado nos permite realizar uma projeção no que 

diz respeito aos indicadores acima mencionados: PEA desocupada 58.275 pessoas, 74.946 

trabalhadores informais e 15,13% da população absolutamente pobre.    

Quanto à variação do IDH-M (Geral72) de São José dos Campos, percebe-se a 

seguinte evolução positiva: 0,751 em 1980; 0,805 em 1990 e 0,849 em 2000. Os últimos 

índices podem ser assim especificados: Longevidade: 0,776 em 1991 e 0,815 em 2000; 

Educação: 0,877 em 1991 e 0,933 em 2000; Renda: 0,763 em 1991 e 0,800 em 2000 

(PMSJC/SÃO JOSÉ EM DADOS; PMSJC/ATLAS CONDIÇÕES...,2008).  

Do ponto de vista econômico o carro-chefe da economia de São José dos Campos 

continua sendo a indústria, responsável por cerca de 79% do valor adicionado do 

município” (PMSJC/SÃO JOSÉ EM DADOS, 2008). No entanto, verifica-se uma 

divergência de dados, quando observado no SPER no que diz respeito ao número de 

empregos formais em 31 de dezembro de 2008, conforme indica o MTE/ SPER (2010).  

                                                           
71 Compreende os empregados sem carteira e os conta-própria  (MTE/ SPER). 
72 Os valores do IDH-M se distribuem em 3 categorias: baixo desenvolvimento humano, quando o IDH-M for 
menor que 0,500; médio desenvolvimento humano, para valores do IDH-M entre 0,500 e 0,800; e alto 
desenvolvimento humano, para valores do IDH-M superiores a 0,800 (São José em Dados 2008). 
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Neste período, foram encontrados 183.062 empregos formais, cuja maior incidência 

encontra-se na atividade de serviços e, posteriormente, na indústria de transformação e 

comércio, tendo assim o registro de 66.211, 50.578 e 33.783 empregos formais, 

respectivamente (MTE/SPER, 2010). 

Vale destacar o registro de flutuação negativa do emprego formal em duas 

atividades no período de Janeiro/2009 até Dezembro/2009, a saber: ‘indústria da 

transformação’ (6.308) e ‘extrativa mineral’ (24), ou seja, saldo computado entre 

admissões e desligamentos (MTE/SPER, 2010). Apesar do saldo negativo encontrado 

nestas duas atividades, o saldo final deste período compreende o resultado positivo de 

2.912, que corresponde a 85.935 admissões e 83.023 desligamentos.     

 

 

5.2. Dos empreendimentos econômicos solidários (EES): identificação e 

caracterização 

 

 

A identificação e caracterização da Economia Solidária no município de São José 

dos Campos resultam de dois caminhos: acesso à base de dados do SIES da SENAES e 

pesquisa de campo diretamente realizada junto aos EES. Deste modo, foram identificados 

dois EES, a saber: Cooperativa São Vicente e Cooperativa Futura.  

 

 

5.2.1 Cooperativa São Vicente   

 

 

A partir da idéia de tentar minimizar os problemas do desemprego, miséria, exclusão 

social, a Paróquia São Vicente de Paulo do município de São José dos Campos em 

parceria com a Cáritas Regional (SP), criou em 1999 a Cooperativa São Vicente, 

representando um gesto concreto da Campanha da Fraternidade deste ano que tinha como 

tema ‘Sem trabalho, por quê?’ 
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Dos EES identificados no município, somente a Cooperativa São Vicente encontra-

se no SIES da SENAES, mapeada desde 200573, cuja principal atividade econômica é a 

reciclagem de materiais recicláveis secos não-orgânicos.  

A Cooperativa São Vicente é uma empresa solidária formalmente constituída e 

organizada num espaço aproximado de 5.000 metros quadrados para armazenamento, 

cedido em comodato pela Diocese de São José dos Campos. Sua área de cobertura 

compreende 15 bairros nas adjacências da paróquia. Atualmente, além das casas, o 

material também é recolhido em empresas do município e a venda e troca de produtos do 

empreendimento destina-se principalmente ao comércio local ou comunitário 

(SENAES/SIES, 2007). 

Desde a sua formação, a Cooperativa São Vicente manteve uma média anual de 

cooperados(as) próxima de 30 integrantes. Na data do mapeamento da Economia Solidária 

no Brasil ocorrido no ano de 2005, detectou-se 23 membros, sendo 16 mulheres e 7 

homens, cuja retirada média mensal correspondia a R$ 550,0074 (SENAES/SIES, 2007).  

Os(as) sócios(as) da Cooperativa Vicente têm como formas de participação: acesso 

aos registros e informações do empreendimento; participação nas decisões cotidianas do 

empreendimento; decisão sobre destino das sobras e fundos; eleição da diretoria; plano de 

trabalho e prestação de contas aos(às) sócios(as) (as últimas quatro formas de participação 

- em assembléia geral). 

Atualmente, a cooperativa conta com 30 integrantes, sendo 70% mulheres e 

apresenta uma condição de aumento para aproximadamente mais vinte pessoas. 

Importante destacar que desde a sua origem (há dez anos), já passaram pela cooperativa, 

cerca de 250 pessoas - público este excluído socialmente, com baixa escolaridade, 

moradores dos bairros mais carentes entorno da Cooperativa São Vicente, onde a minoria 

já era catador de rua de materiais recicláveis75.  

A Cooperativa São Vicente conta com o apoio da Paróquia São Vicente mediante 

doações, infra-estrutura, divulgação e pessoal com apoio técnico, uma contadora - a única 

contratada pelo empreendimento e, de outro lado, com apoio voluntário de um engenheiro 

civil, um técnico de segurança do trabalho e uma assistente social e com as operações da 

Obra Social Santa Inês. Além deste apoio, importante destacar o Projeto Ecofuturo que 

ocorreu no ano de 2008 em parceria do Banco Real e Movimento Nacional dos Catadores 

                                                           
73 Primeira edição do mapeamento da Economia Solidária no Brasil.  
74 De 1 a 2 salários mínimos. Valor de referência para a classificação é de R$ 380,00 (salário mínimo de 2007).  
75 Informação verbal concebida pela Gestora de Projetos da Paróquia São Vicente de São José dos Campos (SP). 
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de Materiais Recicláveis (MNCR) que proporcionou à Cooperativa São Vicente a compra 

de um caminhão com objetivo de agilizar o trabalho do empreendimento.   

A partir de 2010, a Cooperativa São Vicente agregará um novo projeto ‘Óleo Vale’, 

com o apoio do Instituto Camargo Correa e empresas do grupo, cujo objetivo principal 

será coleta do óleo vegetal para transformação em biodiesel76.  

Este projeto cobrirá os 39 municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Todo 

material coletado será beneficiado numa usina recicladora de óleo vegetal, tendo como 

produto final, um óleo vegetal beneficiado isento de contaminantes e água que servirá 

como matéria-prima para fabricação de biodiesel (JORNAL EXPRESSÃO, 2010). Além 

de gerar trabalho e renda, o projeto também promoverá a destinação correta do óleo 

vegetal usado que, muitas vezes, acaba chegando aos recursos naturais de água causando 

um grande prejuízo ao meio ambiente.  

O sucesso do projeto em questão (informação verbal77), terá como base o 

armazenamento com capacidade de 10.000 litros de óleo, que funcionará como um grande 

entreposto da extensa área do estado de São Paulo, coletando e recebendo dos inúmeros  

Pontos de Entrega Voluntária (PEV) e das cooperativas da região. Além disso, a usina 

recicladora processará, diariamente, o óleo vegetal usado e com o seu beneficiamento 

tornará matéria-prima com venda direta para a indústria. 

 

 

5.2.2 Cooperativa Futura 

 

 

Criada em novembro de 2005 e inaugurada no mês de abril do ano seguinte, a 

Cooperativa Futura constituiu-se a partir do apoio técnico/financeiro da Prefeitura de São 

José dos Campos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS). Sua 

formação ocorreu mediante o reconhecimento feito pelo poder público local de munícipes 

que apresentavam uma característica comum sob o aspecto de atividade informal nas ruas 

da cidade, a catação de lixo.  

No processo inicial de constituição do empreendimento, 171 catadores(as) foram 

entrevistados(as) e 40 deles foram selecionados(as) para uma capacitação78 em 

                                                           
76 Informação verbal concebida pela Gestora de Projetos da Paróquia São Vicente de São José dos Campos (SP). 
77 Idem.  
78 Assessoria técnica diretamente ligada à gestão da cooperativa contando com os seguintes objetivos 
específicos:  fornecer apoio técnico à área financeira e administrativa, verificando o enquadramento nos termos 
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cooperativismo, protagonizada pela Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo 

(OCESP) entre os meses de setembro e novembro de 2005. Dos selecionados, 32 

compareceram para a capacitação (20 deles até hoje permanecem na cooperativa). Em 

fevereiro de 2006, uma outra capacitação ocorreu sob os mesmos moldes, desta vez 

envolvendo 30 pessoas. Assim, na sua primeira formação, a Cooperativa Futura contou 

com 62 integrantes.  

Segundo o Art. 2° do Estatuto Social (2005) da Cooperativa Futura, o 

empreendimento tem como finalidade ‘coletar, separar, produzir, beneficiar e 

comercializar materiais recicláveis secos não orgânicos. Para atender seus objetivos 

sociais, destacam-se:  

a) criação de mecanismos para favorecer e integrar seus cooperados na sociedade;  

b) viabilização de condições que favoreçam a comercialização de seus produtos no 

mercado;  

c) desenvolvimento de treinamentos e divulgar informações referentes ao ramo da 

atividade;  

d) assinar, em nome de seus cooperados, contratos para execução dos negócios 

pertinentes ao seu ramo de atividade;  

e) representação dos cooperados nos contratos celebrados coletivamente; 

f) promoção da educação cooperativista.     

 

Além do apoio do poder público local, merecem destaque: a) doação de 40 carrinhos 

para coleta e de uniformes para todos(as) cooperados(as) em 2006 (início do projeto) pelo 

Sindicato do Comércio Varejista do município, que inclusive, solicitou o apoio do 

comércio local para a doação dos materiais recicláveis das lojas associadas e b)  doação de 

uma prensa feita pela empresa Johnson & Johnson no primeiro ano de atividade da 

cooperativa. 

No que tange ao pessoal ocupado do EES, afirma-se que a média dos integrantes, 

segundo o Programa de Geração de Renda Mínima/Geração de Renda Alternativa 

(PGRM/GRA) (PMSJC/SDS, 2009) distribui-se da seguinte forma: ano de 2006 [55 

cooperados(as)]; ano de 2007 [42 cooperados(as)]; ano de 2008 [37 cooperados(as)]. Já no 

                                                                                                                                                                                     
exigidos pela legislação cooperativista; conceber apoio à organização da cooperativa; auxiliar e estabelecer 
objetivos e metas, avaliando a necessidade e capacidade dos envolvidos; formular e acompanhar os planos de 
trabalho, dentro das ações previstas anteriormente no planejamento estratégico; desenvolver apoio à 
comercialização e medidas de facilitação; integrar em problemas de relacionamento interno e motivação e, por 
fim, criar sinergia nas atividades de todas as áreas.       
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ano de 2009 verificou-se uma média de 35 cooperados(as). Atualmente, 3279 pessoas 

integram o empreendimento, sendo 22 mulheres e 10 homens.   

Desde a sua criação, foram desligados(as) 69 cooperados(as) da Cooperativa Futura 

(PMSJC/SIAS80, 2010). De acordo com o GESTOR A81: 

este número elevado de desligados se dá por uma alta freqüência de saída dos 
cooperados. Por exemplo, na cooperativa tiveram pessoas que saíram e retornaram 
até 03 vezes, e, em muitos casos, eles acreditavam na possibilidade de conseguir o 
emprego com uma remuneração melhor obtida na cooperativa. Porém, devido 
principalmente à baixa escolaridade, este objetivo não obteve êxito e, deste modo, 
retornam à cooperativa. Em outros casos, saem e depois há um arrependimento, pois 
segundo os próprios cooperados, vêem no empreendimento econômico solidário, um 
local adequado de trabalho, onde a sua liberdade de escolha pode ser exercida, bem 
como uma forma humana de organização laboral (GESTOR A).  
    

Sobre as retiradas dos(as) cooperados(as), afirma-se que, no período de maio de 

2006 a abril de 2007, estas foram estabelecidas mediante a produção realizada na 

cooperativa, além de um salário mínimo. A partir do segundo ano de atividade do 

empreendimento, ou seja, maio de 2007, os(as) cooperados(as) passaram a receber 

somente a complementação para atingir o valor de 01 salário mínimo vigente da época 

(PMSJC/SIAS, 2010). A partir de 2008, a média da retirada individual mensal aproximou-

se de R$ 373,00, correspondente a 80% do salário mínimo82 e, em 2009, R$ 400,00. Nesta 

perspectiva, espera-se para o ano de 2010, um aumento de 14% neste valor, ou seja, R$ 

425,00 (83,46% do salário mínimo deste ano83).   

Desde junho de 2009 até hoje, os(as) cooperados(as) recebem de acordo com a sua 

produção (direta e indireta). Aqueles cooperados que trabalham na esteira fazendo a 

seleção do material, recebem pelo peso diário de sua produção, denominada de produção 

direta. Ao final do mês, a cooperativa estima o preço médio do material e o multiplica pelo 

peso atribuindo desta forma, o valor da remuneração mensal do cooperado. Aqueles 

cooperados que trabalham na prensa, no caminhão, na coleta e na parte administrativa, 

retira-se um percentual das vendas  e é repassado aos cooperados pelos dias de trabalho, 

                                                           
79 Todos contribuintes da Previdência Social. 
80 Sistema de Informação da Assistência Social é uma ferramenta utilizada para a coleta de informações e 
acompanhamento técnico das famílias atendidas pelos programas e projetos desenvolvidos pela rede de proteção 
social do município. Acesso possível somente acompanhado de um funcionário da Prefeitura de São José dos 
Campos. Neste caso, a consulta foi realizada no dia 11 de janeiro de 2010 com a assistência social da Secretaria 
de Desenvolvimento Social - Maria do Carmo Fuga da Silva. Acesso: Relatório → Plantão Social → Situação 
em programa: (1) Cooperativa Futura e (2) Catador de Materiais Recicláveis / Situação: (1) prioritário, (2) ativo 
e (3) desligado / Período: ___ / ___ / ___.Dentre os vários programas sociais da Prefeitura Municipal de  
São José dos Campos, cerca de aproximadamente 64.300 pessoas possuem cadastro nesta base de dados. 
81 Ver APÊNDICE G. Informação verbal. 
82 Salário mínimo de 2009: R$ 465,00. Disponível em: http://www.mte.gov.br/sal_min/EVOLEISM.pdf. 
Evolução do salário mínimo.   
83 Salário mínimo de 2010: R$ 510,00. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Mpv/474.htm. Medida Provisória N° 474, de 23 de dezembro de 2009. 
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isto significa a produção indireta do empreendimento. Atualmente, a remuneração dos que 

atuam nesta produção, varia em média entre R$ 526,00 e R$ 930,00 por cooperado(a). 

Procurando demonstrar o que há por trás disso, Singer aponta que, na empresa 

solidária, os sócios decidem coletivamente, em assembléia, se as retiradas devem ser 

iguais ou diferenciadas. Nesta perspectiva, certa desigualdade das retiradas pode ser 

adotada pelo empreendimento, particularmente entre trabalho mental e manual (SINGER, 

2002).  

Outra referência neste sentido é oferecida pelo filósofo John Rawls (1971 apud 

SINGER, 2002) onde o mesmo defende que alguma desigualdade é tolerável desde que ela 

sirva para melhorar a situação dos menos favorecidos, a chamada regra de maximin. 

Segundo o filósofo, “Desigualdades são permissíveis quando elas maximizam, ou ao 

menos todas contribuem para elevar as expectativas de longo prazo do grupo menos 

afortunado da sociedade” (RAWLS, 1971 apud SINGER, 2002, p.13).    

Diante disso, importante ressaltar que esta forma de remuneração tem dado resultado 

na Cooperativa Futura, pois os cooperados recebem pela sua produção e um depende do 

trabalho do outro, assim eles entendem que no processo cooperativista, a colaboração de 

todos é essencial para um resultado positivo (informação verbal)84. 

O empreendimento também conta com um ponto de apoio, uma Estação de 

Reciclagem localizada no Hipermercado Extra85 que atua desde 2008 na triagem de 

materiais recicláveis, cuja retirada dos materiais é feita uma vez por semana pela 

cooperativa. A remuneração86 deste cooperado é realizada (paga) pela Empresa BR+10, 

responsável pelo projeto junto à Rede Pão de Açúcar. 

As dificuldades encontradas na Cooperativa Futura, segundo seus próprios 

sócios(as) são: baixa produção; manutenção dos equipamentos; transporte; falta de 

planejamento que traga uma rotina nas atividades, pois há uma inconstância nas atividades 

e na renda dos(as) cooperados(as), bem como no desenvolvimento da autogestão.   

Além disso, os(as) cooperados(as) afirmam que apesar da ocorrência das assessorias 

técnicas dadas ao EES, ainda não foram percebidos resultados efetivamente positivos nos 

quesitos da autonomia dos(as) cooperados(as) e na sustentabilidade da cooperativa, ou 

seja, especialmente as assessorias ligadas à parte operacional, principalmente na 

                                                           
84 Informação verbal concebida pelo Gestor A (acompanha diretamente as atividades da Cooperativa Futura). 
85 Localizada na Rodovia Dutra, cujo horário de trabalho do cooperado compreende das 10h00min as 17h00min.   
86 A partir do momento que o material entregue pelos clientes do Hipermercado Extra for suficiente para 
remunerar o cooperado, o repasse pela empresa será retirado.   
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preparação dos(as) cooperados(as) para assumirem o conselho de administração com 

objetivo de gerenciar o próprio negócio.  

O que se pode relatar sobre este resultado obtido, é que os profissionais que 

passaram pela cooperativa não apresentaram um plano de trabalho ou quando apresentado, 

o plano mostrou-se tímido não tendo uma diretriz operacional com início, meio e fim. Tal 

fato acontece principalmente pelo curto período de seus contratos.    

Julga-se importante destacar que a Cooperativa Futura procura desenvolver seu 

protagonismo no contexto da Economia Solidária participando do MNCR (com um 

membro); do Comitê do Vale do Paraíba e Litoral Norte das Cooperativas de Reciclagem 

(com 03 membros) e da OCESP (com 03 membros).   

Vale ressaltar que ambas as cooperativas recebem materiais coletados nas ruas, 

empresas e órgãos municipais e federais (atendendo o Decreto Federal n° 5.940/06) que 

“institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às 

associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis” (PLANALTO, 2006).  

 

 

5.3 A construção de uma Rede de Economia Solidária   

 

 

Situada no extremo leste do Estado de São Paulo, entre as duas grandes metrópoles 

do país, São Paulo e Rio de Janeiro, a região do Vale do Paraíba Paulista é formada por 39 

municípios87, distribuídos em cinco regiões de governo: São José dos Campos, Taubaté, 

Caraguatatuba, Guaratinguetá e Cruzeiro. 

A população residente do Vale do Paraíba Paulista corresponde a 1.992.110 

habitantes, representando 5,37% do total estadual. Para o ano de 2009, o IBGE (2010) 

estimou um crescimento de 13,40%, compreendendo uma totalidade de 2.258.956 

habitantes.  

Sobre alguns indicadores do mundo do trabalho e desigualdade nesta região, o MTE 

através do SPER, MTE/SPER (2010) constata: PEA total que corresponde a 943.137 

                                                           
87 Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro 
Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, roseira, 
Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos Campos, São 
Luís do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatuba.  
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pessoas e deste total, 18,68%, ou seja, 175.968 indivíduos incluem-se na PEA desocupada; 

274.063 trabalhadores informais (13,76%) e 28,25% da população não conseguem ter 

acesso a uma cesta alimentar e bens mínimos necessários a sua sobrevivência, pobreza 

esta definida como absoluta e, 25,68% correspondem aos indivíduos que se intitulam 

‘pobre’ mediante suas próprias percepções de bem-estar no que diz respeito às  condições 

de vida, assim denominada de pobreza subjetiva88 (ambos percentuais em relação à 

população total residente) (APÊNDICE C). 

O último mapeamento da Economia Solidária no Brasil realizado em 2007 pela 

SENAES chegou a detectar 25 experiências autogestionárias e solidárias constituídas por 

648 pessoas (210 homens e 438 mulheres) em doze municípios da região do Vale Paraíba 

Paulista. Entre os municípios estão: Bananal, Guaratinguetá, Igaratá, Jacareí, Lorena, 

Pindamonhangaba, Potim, São Bento do Sapucaí, São José dos Campos, São Sebastião, 

Taubaté e Ubatuba, conforme Tabela 7. 

Tabela 7 - Quantidade de EES e participantes (em números absolutos) 

Município 
Quantidade de 

EES 
Total de 

Participantes  Homens  Mulheres 
Bananal 1 40 7 33 
Guaratinguetá 1 42 26 16 
Igaratá 1 12 2 10 
Jacareí 3 94 8 86 
Lorena  1 88 8 80 
Pindamonhangaba 1 12 5 7 
Potim 1 15 4 11 
São Bento do Sapucaí 1 60 30 30 
São José dos Campos 1 23 7 16 
São Sebastião 4 63 26 37 
Taubaté 4 100 30 70 
Ubatuba 6 99 57 42 

Fonte: SENAES/SIES (2007). Elaborado pelo autor.  
 

 

Desde 2007, a região do Vale do Paraíba Paulista vem desenvolvendo encontros dos 

EES com o objetivo de interação destes, além de promover a formação em cooperativismo 

e comercialização de seus produtos, e, divulgar informações sobre o Movimento Nacional 

dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR89). 

 

                                                           
88  O Estado de São Paulo apresenta as médias de 28,62% e 24,19%, respectivamente, pobreza absoluta e 
subjetiva.  
89 O MNCR surgiu em meados de 1999 com o 1º Encontro Nacional de Catadores de Papel, sendo fundado em 
junho de 2001 no 1º Congresso Nacional dos Catadores(as) de Materiais Recicláveis em Brasília - evento que 
reuniu mais de 1.700 catadores e catadoras. Disponível em: http://www.mncr.org.br. 
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Deste modo, 3 encontros ocorreram desde 2007. A seguir, um breve resumo.  

 

O I Encontro de Catadores de Materiais Recicláveis da região realizado em agosto 

de 2007 em Aparecida (SP) teve por iniciativa da Caixa Econômica Federal (CEF) através 

do ‘Recicla, Vale!’, tinha como objetivo principal – o fomento das práticas adequadas de 

preservação do meio ambiente, apoiadas pela Organização Não Governamental (ONG) - 

Moradia e Cidadania, Prefeitura de Aparecida, Organização de Auxílio Fraterno, Interact – 

Club Aparecida e Seminário Redentorista Santo Afonso de Aparecida.  

Em maio de 2008, ocorreu o II Encontro, no município de Aparecida que também 

teve apoio da CEF (Programa CAIXA ODM - Objetivos do Milênio) e da ONG Moradia e 

Cidadania, reunindo cerca de 200 catadores(as) membros de EES de 17 municípios da 

região, além de gestores públicos e apoiadores. Um dos principais resultados deste 

encontro, segundo a ONG Moradia e Cidadania (2010), foi a formação de uma comissão 

provisória composta por dois representantes catadores de cada um dos 17 municípios com 

o objetivo de articular as futuras reuniões.  

O III Encontro (e último) ocorreu em São José dos Campos, no mês de novembro de 

2009, contou com a participação de 14 municípios e 09 EES [cerca de 300 

cooperados(as)], evento realizado pelo Comitê Regional de Catadores de Materiais 

Recicláveis do Vale do Paraíba Paulista e do Litoral Norte.  

Este encontro, por sua vez, gerou propostas que foram anunciadas à sociedade ao 

poder público. São elas, segundo o MNCR (2010): 

 Garantir apoio de infra-estrutura para realização do ciclo de formação e 

capacitação dos catadores e catadoras no Vale do Paraíba e Litoral Norte;  

 Fomentar nos municípios a educação ambiental;  

 Garantir áreas públicas municipais e da união para as organizações de 

catadores com a concessão  dos terrenos de longo prazo e documentada;  

 Garantir apoio do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba 

(CODIVAP) junto às prefeituras das 39 cidades da região;  

 Garantir autonomia e autogestão das organizações de catadores e catadoras do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte;  

 Repúdio ao processo de implantação da incineração em nosso país, pois esse 

método é extremamente agressivo ao meio ambiente e exclui o trabalho dos catadores e 

catadoras.  
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 Para as suas organizações, o III Encontro declara sobre: 

 Os catadores e catadoras são os representantes legítimos da cooperativa, e não 

os técnicos. Relação de dependência com o apoio técnico enfraquece a cooperativa e tira a 

legitimidade e a autogestão do catador. Comitê teve apoiar e garantir que nas organizações 

de catadores e catadoras não exista relação de patrão e empregado;  

 Ampliar representação do Comitê a outras cidades que ainda não fazem parte;  

 Formar uma comissão de catadores representantes do Comitê para participar de 

reuniões junto ao CODIVAP e levar as necessidades  e demandas de todas as organizações 

de catadores e catadoras da região, além de nossa preocupação com relação à incineração;  

 Manter a comunicação com a sociedade para conscientizar com relação à 

separação dos materiais recicláveis nas residências;  

 Manter a união entre os catadores, e a integração entre as organizações;  

 As parcerias com as organizações de catadores precisam ser realizadas com 

instituições diversas e com a sociedade e não apenas com o poder público;  

 Procurar secretarias de educação para entrar nas escolas e realizar a 

conscientização ambiental;  

 Desenvolver atividades diversas nas comunidades para fomentar a coleta 

seletiva.   

 

Ao mesmo tempo, os técnicos apoiadores reunidos, propõem: 

 As prefeituras devem ser estimuladas a implementar a coleta seletiva com 

catadores e criar uma legislação própria;  

 As prefeituras devem remunerar as organizações de catadores pelo serviço de 

coleta seletiva, por tonelada, aplicando a lei 11.445;  

 Incluir catadores e catadoras nas discussões e decisões sobre a questão dos 

resíduos sólidos e coleta seletiva no município;  

 Promoção de visita dos técnicos e prefeitos às cidades onde já existe a coleta 

seletiva, para conhecer como é praticada no município;  

 Promoção de encontros entre catadores, técnicos e prefeitos;  

 Acessar sites de Ministérios, órgãos públicos, empresas e bancos que abrem 

editais para disponibilizar recursos de apoio a catadores;  

 Apresentar na reunião do CODIVAP as experiências exitosas de parcerias de 

catadores, como em Diadema;  



 118

 Pressionar os deputados da região para aprovação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PL 203/91);  

 Criação do Fórum Regional de Lixo e Cidadania;  

 Criação de um sub-comitê de Catadores do Litoral Norte.  

 

Sobre o Comitê anteriormente citado, sua formalização ocorreu em 2009, com a 

participação de 2 cooperados de cada cooperativa ou associação da região que abrange 

também neste caso, a região da Serra da Mantiqueira (CATAVALE, 2010).  

A criação deste Comitê teve como objetivo a articulação e discussão dos grupos de 

catadores da região no âmbito das políticas públicas de apoio aos catadores, bem como a 

criação de rede de comercialização. Em longo prazo, a rede pretende negociar todos os 

tipos de materiais recicláveis com objetivo de fortalecimento dos EES e agregar valor ao 

produto, possibilitando, deste modo, a negociação em grande quantidade. A composição 

do Comitê Regional de Catadores de Materiais Recicláveis do Vale do Paraíba Paulista e 

do Litoral Norte pode ser evidenciada na Tabela 8. 

Tabela 8 - Comitê Regional de Catadores de Materiais Recicláveis do Vale do Paraíba Paulista e do 
Litoral Norte 

Município EES Apoiador(es) 
Aparecida Cooperativa Anjos da Limpeza Prefeitura 
Caçapava Cooperecicle Prefeitura 
Campos do Jordão n/d (A)90 Prefeitura 
Caraguatatuba Catatudo (A) Prefeitura 
Guaratinguetá Cooperativa Amigos do Lixo Prefeitura 
Ilhabela Associação Centro de Triagem Prefeitura 
Jacareí Recicla Prefeitura 
Lavrinhas Limpa Lavrinhas n/d (B)91 
Lorena Cooperativa de Catadores de Material Reciclável 

(RECICRAS) 
Prefeitura 

Pindamonhangaba Cooperativa de Produção Recicla Vida (A) 
Associação Art. Rec. Moreira César 

Prefeitura 
Paróquia São Benedito 

Piquete n/d (A) Prefeitura 
Potim Projeto Ecovida (A) Prefeitura 
Roseira n/d (A) Prefeitura 
São José dos Campos Cooperativa Futura 

Cooperativa São Vicente  
Prefeitura 
Diocese (Paróquia São Vicente de 
Paulo)  

São Sebastião Coopersuss Prefeitura 
Taubaté Cooperativa Re-si-clando 

Cooperativa Santa Tereza (A) 
ONG SENSO 
Prefeitura e ONG SENSO 

Ubatuba Cooperuba-tuba (A) n/d (B) 
Fonte: Projeto Caixa-ODM 2009-2010 (CATAVALE, 2010). Elaborado pelo autor.  

                                                           
90 Não divulgado (A) representa os empreendimentos econômicos solidários (EES) que estão em processo de 
constituição. [Área Técnica Social da CEF]. 
91  Não divulgada (B) indica os nomes das pessoas apoiadoras dos EES, que podem estar, ou não, vinculados a 
uma organização não-governamental, prefeitura ou outra entidade ou instituição. [Área Técnica Social da CEF]. 
 



 119

 Além dos EES, o Comitê também conta com a participação do Movimento 

Nacional dos Catadores de Recicláveis (MNCR), da CEF - Regional de São José dos 

Campos e de parceiros como a Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas 

de Vidro (ABIVIDRO) e a empresa - Saint-Gobain.    

 

 

5.4 Atuação do poder público municipal  

 

 

Procura-se, nesta parte do trabalho identificar a atuação do poder público de São 

José dos Campos frente à Economia Solidária via ação(ões), programa(s) e lei(s). Para 

tanto, utilizou-se da pesquisa de campo encaminhada pela entrevista estruturada e 

questionário.  

 

 

5.4.1 Conhecimento dos gestores públicos acerca da Economia Solidária  

 

 

Por intermédio de entrevista estruturada (APÊNDICES D e E), procurou-se 

identificar as Secretarias Municipais, bem como seus respectivos gestores públicos que se 

relacionam (ou ainda possam vir a se relacionar) com a Economia Solidária em São José 

dos Campos.    

Deste modo, a primeira visitação às Secretarias Municipais compreendeu, portanto, 

o período de fevereiro de 2009 a agosto de 2009. Assim, as Secretarias visitadas foram: 

Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Relações de Trabalho, Desenvolvimento 

Econômico e da Ciência e Tecnologia e, por fim, Planejamento Urbano.  

 

As considerações acerca desta trajetória são listadas a seguir:  

 

 Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS): esta secretaria permitiu o 

primeiro contato com a Prefeitura de São José dos Campos. O objetivo principal deste 

contato foi apresentar ao primeiro gestor entrevistado (Gestor A92) a proposta da pesquisa 

e ao mesmo tempo, identificar, numa primeira entrevista informal, a existência (ou não) de 
                                                           
92 Apêndice D. 



 120

alguma relação desta com a Cooperativa São Vicente, o único EES identificado pela 

SENAES.  

Este contato, por sua vez, possibilitou a descoberta da Cooperativa Futura, iniciativa 

da própria Prefeitura de São José dos Campos (ver 5.2.2.), assim como se pôde perceber 

que a Cooperativa São Vicente não tinha apoio direto do poder local, e sim da Paróquia 

São Vicente de Paulo do município (ver 5.2.1). Além disso, averiguou-se que ambos os 

EES tinham como atividade econômica principal, a coleta e reciclagem de materiais.  

Dentro desta mesma Secretaria, outros dois contatos foram realizados:  

a) no mês de maio, com o Gestor B93, objetivando a apresentação formal da presente 

pesquisa, evidenciando assim, seus objetivos (geral e específicos), a justificativa do 

trabalho e a relevância do mesmo tanto para os munícipes quanto para o governo local e  

b) área de Divisão de Políticas Setoriais (Gestor C94): por indicação de um gestor 

desta Secretaria, esta área foi procurada a fim de se obter dados socioeconômicos sobre o 

município de São José dos Campos.      

     

 Secretaria de Meio Ambiente (SEMEA): revelou-se nesta visita (Gestor D95) 

um apoio esporádico aos EES do município mediante a concessão de um auditório96 para 

realização de eventos, como:  

a) capacitação sob o tema - Meio Ambiente realizada em fevereiro de 2009; 

b) 1° Encontro Municipal dos Catadores de Material Reciclável de São José dos 

Campos ocorrido em abril de 2009, cujas discussões foram pautadas em temas gerais 

sobre as atividades dos catadores, cooperativismo, a importância da aproximação com 

empresas públicas e privadas, entre outros.   

 

 Secretaria de Relações do Trabalho (SRT): Secretaria recém criada em abril 

de 2009 sob a Lei Municipal N° 7.825, de 03/04/2009, destina-se a planejar e executar 

políticas públicas voltadas à inserção e reinserção dos trabalhadores no mercado de 

trabalho que, possam garantir a sustentabilidade da relação capital-trabalho [...], tendo 

como missão a promoção de oportunidades de acesso e inserção ao mundo do trabalho, 

geração de emprego e renda (PMSJC/SRT, 2009).  

                                                           
93 Apêndice D. 
94 Apêndice D. 
95 Apêndice D. 
96 Localizado no Parque Roberto Burle Marx. São José dos Campos (SP).  
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Neste primeiro contato constatou-se a existência da Lei Municipal do 

Cooperativismo97 (ANEXO A) que, para o Gestor E98, um dos formuladores da lei e 

membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo, significa o passo inaugural no que diz 

respeito às Políticas Públicas de Economia Solidária no município.    

 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia: no 

primeiro contato com esta Secretaria (Gestor F99), de imediato, evidenciou-se que a 

mesma não possui nenhuma relação com a Economia Solidária.  

Quando se trata de ‘questão social’, segundo o gestor entrevistado, este assunto é 

tratado na Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) e Secretaria de Relações do 

Trabalho (SRT). Vale ainda ressaltar que a referida Secretaria possui foco no 

empreendedorismo exclusivamente para empresas heterogestionárias, não tendo espaço, 

deste modo, para as empresas autogestionárias do município.  

 

 Secretaria de Planejamento Urbano: o contato realizado com esta Secretaria 

teve o objetivo idêntico ao da visita à Divisão de Políticas Setoriais da Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SDS), ou seja, o levantamento de dados socioeconômicos de São 

José dos Campos e, ao mesmo tempo, averiguar alguma participação junto à Economia 

Solidária no município.  

Como resposta ao segundo objetivo, o Gestor G100 entrevistado informou que, 

assuntos relacionados à geração de emprego e renda, são de ‘propriedade’ da Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SDS) e da nova Secretaria de Relações do Trabalho (SRT).   

Já o segundo percurso da pesquisa de campo ocupou-se da secretaria municipal que 

atualmente encontra-se intimamente ligada à Economia Solidária em São José dos 

Campos, ou seja, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS). O período desta 

investigação compreendeu os meses de abril de 2009 a janeiro de 2010. Portanto, diante 

destas considerações, julga-se importante evidenciar sobre a atuação desta Secretaria: 

 Por meio do Programa Reciclagem Cidadã, ocorre a intervenção do poder público 

local junto à Economia Solidária em São José dos Campos. Este Programa por sua vez, 

tem como objetivo:  

                                                           
97 Lei aprovada em dezembro de 2008 pela Câmara Municipal, por unanimidade.  
98 Apêndice D.  
99 Apêndice D. 
100 Apêndice D. 
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desenvolver e implementar um sistema de coleta e processamento de resíduos 
sólidos, auto-sustentado, em ruas, bairros e empresas da região, utilizando a filosofia 
e a organização de uma cooperativa de trabalho. Propiciar ocupação, trabalho e 
renda para indivíduos de comunidades carentes da cidade de São José dos Campos, 
através da comercialização de materiais recicláveis obtidos por esses indivíduos por 
coleta diferenciada, triagem e enfardamento (PMSJC/SDS, 2010). 
 

Desde a fundação da Cooperativa Futura, a Secretaria responde pelo pagamento do 

aluguel do galpão onde está situado o EES, bem como pelo pagamento de água, luz, 

telefone. Além disso, é responsável pelo repasse de vales transportes mensais para o 

deslocamento dos(as) cooperados(as) de suas residências até a Cooperativa, pela cessão de 

uso de um caminhão e locação de um segundo caminhão, pela cessão de uma assistente 

social uma estagiária contábil, pela cessão de uma prensa, uma balança digital, um 

elevador de carga, duas geladeiras, dois fogões, dois bebedouros e quando solicitado 

pelos(as) cooperados(as), por um repasse de recurso de uma cesta básica para cada 

família. O transporte dos(as) cooperados para reuniões (participação em eventos, 

encontros, seminários) fora do município de São José dos Campos também é realizado por 

esta Secretaria.     

Além dos apoios anteriormente mencionados, a Secretaria de Desenvolvimento 

Social (SDS) proporcionou a contratação de algumas assessorias/consultorias, a saber:  

 Instituto Eco-Solidário101 (SJC-SP): assessoria realizada entre os meses de 

maio de 2006 e agosto de 2006, assim pautada na assessoria técnica administrativa para 

apoio e aperfeiçoamento na  formação dos processos organizacionais, como também na 

formação dos(as) cooperados(as) na sua ação de constituição de uma sustentabilidade e 

autonomia administrativa.      

 

 Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP) / Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de São Paulo (SESCOOP): 

monitoramento técnico cooperativista102 executado em doze meses (setembro de 2006 a 

setembro de 2007) com objetivo de promover capacitação dos futuros cooperados nos 

assuntos básicos sobre o cooperativismo, dar subsídios para que o grupo possa constituir 

uma cooperativa, elaborar conjuntamente um Plano de Negócios criando uma base sólida 

                                                           
101 Organização Não Governamental (ONG) sócio-ambiental tem como sua principal característica desenvolver 
ações que preservem e melhorem a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 
102 Convênio autorizado pelo Executivo Municipal de São José dos Campos/SP (Lei N° 6968/06, de 04 de 
janeiro de 2006).     
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para a atuação da futura cooperativa no mercado. Fases do convênio: (1) Assessoria 

Técnica em Gestão de Cooperativas e (2) Formas de Interação. 

 

 Ecossistema103 (SJC-SP): trabalhos104 realizados entre setembro e dezembro 

de 2007 (FASE I): teve como proposta a implantação de um programa sistematizado para 

a gestão estratégica do negócio de resíduos recolhidos pelos catadores, o treinamento e 

desenvolvimento comportamental e a capacitação organizacional e de gestão 

administrativa e operacional dos serviços dos atuais da Cooperativa Futura, tendo como 

uma das finalidades promovê-los em Agentes Ambientais qualificados e autogestores dos 

negócios derivados dos seus serviços.  

 

 Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Tecnológico, Educacional e 

Associativo105 (IBRAES): trabalho realizado entre maio e dezembro de 2008 orientando a 

parte administrativa, de gestão e produção da Cooperativa Futura.   

 

Sobre a remuneração dos(as) cooperados(as) da Cooperativa Futura, importante 

ressaltar que, desde 2006, a mesma foi feita através do Programa de Geração de Renda 

Mínima/Geração de Renda Alternativa (PGRM-GRA), programa que permite, ao Poder 

Público, o repasse de recurso para famílias carentes do município de um salário mínimo 

por até dois anos.  

O PGRM/GRA foi concebido como uma ação de enfrentamento à pobreza. Contudo, 

busca propiciar às pessoas, o acesso a bens de primeira necessidade, contribuindo na 

melhora da sua qualidade de vida, bem como prepará-las para o ingresso no mercado de 

trabalho ou dar-lhes condições para a geração de renda através da prestação de serviços e 

                                                           
103 Empresa de gerenciamento de resíduos que tem como objetivo proporcionar solução integral aos problemas 
dos resíduos gerados pelas empresas. 
104 Fases programadas, porém não concluídas: FASE II - proposta de estruturação de um plano de treinamento, 
iniciação do processo de empoderamento dos(as) cooperados(as) sob o compartilhamento de informações e 
estímulo do processo de tomada de decisão e fortalecimento dos(as) cooperadas(as) que por sua vez, ocupam 
cargos na diretoria e nos conselhos fiscais e administrativos e FASE III - Gestão de Negócios em Meio 
Ambiente.  
105 Organização privada, não governamental e sem fins lucrativos, fundada em 1998 com atuação em todo o 
território nacional e Mercosul. As suas ações e projetos desenvolvidos contemplam especialmente a busca da 
cidadania plena através da emancipação sócio-econômica, política, cultural e tecnológica, alicerçada nos 
fundamentos e pressupostos da economia solidária e da preservação do meio ambiente. Principais projetos: 
Reciclagem Solidária, Desenvolvimento do Cooperativismo e Associativismo em Comunidades de Baixa Renda, 
Desenvolvimento da Gestão Solidária e Coletiva, Diagnósticos Situacionais em Cooperativas e Comunidades 
Assentadas, entre outros (www.ibraes.org.br).  
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atividades manuais, bem como a transferência temporária de renda (PMSJC/PGRM/PRA, 

2010).   

O recurso utilizado teve como objetivo proporcionar a permanência dos catadores na 

cooperativa, pois os mesmos iniciavam uma nova forma de remuneração e recebimento, 

sendo que até então, vendiam os seus materiais diariamente, não estando acostumados 

com a remuneração mensal. A média de cooperados(as) beneficiados pelo PGRM/GRA 

foi de 55 pessoas no ano de 2006, 42 no ano de 2007 e 37 em 2008. Desde o inicio da 

cooperativa a remuneração é mensal (PMSJC/SDS, 2010). 

No ano de 2008, a Prefeitura de São José dos Campos passou a complementar a 

renda de cada cooperado até atingir um salário mínimo e em março de 2008 esse recurso 

foi retirado atendendo à Lei (citado em 5.2.2).   

Por intermédio desta Secretaria106, a Cooperativa Futura submeteu em 2009 um 

projeto à Fundação Banco do Brasil (FBB) (instituição financiadora), assim intitulado 

‘Reestruturação da Cooperativa Futura’. Até o momento, a Cooperativa aguarda a 

liberação da verba para a implementação do mesmo.  

O Projeto tem como objetivo geral a reestruturação da cooperativa e, como objetivos 

específicos, listam-se os seguintes:  

 elevação do número de pessoas no quadro da cooperativa;  

 capacitação dos(as) cooperados(as) para a gestão da cooperativa;  

 capacitação dos cooperados(as) no que tange à formação cooperativista;  

 aquisição de matérias e equipamentos permanentes, bem como aquisição de 

veículos para coleta seletiva;  

 organização do processo de produção e logística da cooperativa, através da 

assessoria técnica contratada;  

 acompanhamento técnico da cooperativa, através da assessoria técnica 

contratada;  

 aumento da produção e rendimento dos(as) cooperados(as);  

 criação de campanhas educativas no âmbito do meio ambiente, através de 

participação em Feiras organizadas no município;  

 redução da quantidade de lixo destinado ao aterro sanitário, em conseqüência 

da coleta seletiva realizada com mais freqüência pelos veículos adquiridos. 

 
                                                           
106 O Projeto será acompanhado por um técnico da Prefeitura de São José dos Campos (SP) – a assistente social: 
Maria do Carmo.  
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Além dos (as) cooperados(as) do empreendimento, o Projeto objetiva atingir mais 68 

possíveis novos(as) cooperados(as). Além deste número de integrantes, o projeto também 

objetiva capacitar mais 100 catadores para se associarem à Cooperativa Futura para dar 

início a um processo de comercialização de seus produtos juntamente com os da 

Cooperativa, pois os catadores que estão fora da cooperativa continuam sofrendo os 

mesmos processos de exploração.  

De acordo com o Projeto Reestruturação da Cooperativa Futura (2009), o recurso 

financeiro será utilizado da seguinte maneira:  

 aquisição de um caminhão para 5 toneladas: os dois caminhões da 

cooperativa, um cedido e outro alugado apresentam problemas frente à produção do 

empreendimento. O primeiro necessita de reparos constantes, o que dificulta a freqüência 

da coleta, trazendo, desta forma, desgaste para a imagem da cooperativa, pois as empresas, 

órgãos e residências reclamam do atraso da coleta, consequentemente a produção fica 

totalmente comprometida, não podendo traçar metas de produção. Tal situação, por 

exemplo, causou um prejuízo financeiro de R$ 10.000,00 ao empreendimento, 

particularmente, em gastos de consertos do caminhão. O segundo, o aluguel do outro 

caminhão da cooperativa é feito pelo poder público e, por mais positivo que seja para o 

empreendimento, representa uma dependência em relação à licitação. Neste sentido, a 

compra de um caminhão de grande porte, proporcionaria autonomia em relação ao veículo 

próprio; 

 aquisição de um veículo utilitário com capacidade para 1 tonelada: para 

coleta na região central da cidade, uma vez que devido a Lei Municipal, proíbe-se a 

circulação, em determinados horários, de veículo de grande porte;  

 aquisição de uma empilhadeira de 1,8 toneladas: a aquisição deste 

equipamento tem objetivo prioritário de liquidar o uso da força física dos(as) 

cooperados(as), evitando, deste modo, problemas sérios de saúde dos mesmos. De acordo 

com a Cooperativa Futura, semanalmente, é feito carregamento de caminhões com 

aproximadamente 50 a 53 fardos (cada fardo pesa em média 200 quilos) que exige uma 

elevada força braçal dos(as) cooperados(as)107; 

 esteira: a compra deste equipamento se faz necessária por dois motivos: o 

primeiro, se relaciona à vida útil da máquina (a esteira utilizada atualmente na 

Cooperativa, tem aproximadamente 20 anos de uso, cujo tempo estimado de vida útil é de 

                                                           
107 A maioria dos integrantes da cooperativa é do sexo feminino. 
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10 anos) e, segundo, a esteira pretendida proporcionará um maior número de trabalhadores 

neste setor da cooperativa, ou seja, na seleção dos materiais (que chega a 26 itens); 

 balança industrial para 5 toneladas: atualmente a cooperativa conta com uma 

balança com capacidade para 2.000 quilos que permite somente pesar fardos pequenos. A 

aquisição de uma balança para 5.000 quilos permitirá a pesagem de fardos maiores, 

evitando desta forma, prejuízos108 causados pela pesagem obrigatória dos fardos pequenos 

produzidos pela cooperativa;  

 contratação do Programa de Formação e Capacitação109 dos Cooperados e 

Catadores de Materiais Recicláveis: ação que objetiva o desenvolvimento de 

conhecimento, habilidades e de atitudes que tenham aplicabilidade e sustentabilidade no 

contexto do negócio da cooperativa por meio da construção coletiva de conceitos, valores 

e papéis de cada um dentro da organização do trabalho cooperativo, solidário e 

autogestionário; 

 assessoria técnica110 para a implantação de ferramentas de gestão 

administrativa e financeira: sistema de custos e gerenciamento de processos, bem como 

orientação e acompanhamento das diretrizes deste projeto. 

 

Além destas ações, o Projeto também contemplará, no período de um ano, 

campanhas educativas e de conscientização, através da participação em três feiras Feira de 

Empresas do Bairro Chácaras Reunidas (FEISSECRE); Feira de Empresas da Construção 

Civil (CONSTRUVALE); Feira do Empreendedor Joseense111. Particularmente, o objetivo 

principal desta ação é a sensibilização da comunidade local para a separação adequada do 

material reciclável do lixo orgânico, colaborando, desta maneira, para o aumento da vida 

útil do aterro sanitário.   

Sobre o Projeto acima descrito julga-se importante destacar os resultados esperados:  

 melhoria significativa na qualidade de vida dos(as) cooperados(as) mediante a 

elevação da auto-estima dos envolvidos com a cooperativa e recuperação do nível de 

escolaridade com a continuidade dos estudos;  

                                                           
108 Algumas empresas compradoras não aceitam fardos de 2.000 quilos. Deste modo, a cooperativa paga para 
pesar fardos de maior quantidade. 
109 Duração de 400 horas/aula, para 200 pessoas divididas em 8 turmas com 25 participantes cada, pelo período 
de um ano. 
110 Duração de 240 horas técnicas, divididas em 15 visitas de dois dias (cada visita), pelo período de um ano 
sendo acompanhada pelos cooperados. 
111 Evento organizado pela Prefeitura de São José dos Campos (SP). 
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 novas parcerias e agilidade no que diz respeito à coleta seletiva de materiais 

recicláveis;  

 ampliação do número de cooperados(as) (inclusão social via trabalho associativo, 

cooperativo e autogestionário);  

 colaborar para o aumento da vida útil do aterra sanitário do município, em 

conseqüência da redução da quantidade de material a ele destinado; 

 no âmbito da comercialização direta com a indústria, evitar os ‘atravessadores’.   

 

Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) a Secretaria de 

Educação realizou um Projeto de Alfabetização112 realizado nas dependências da 

Cooperativa Futura onde aulas eram ministradas por professores da Rede Municipal de 

Ensino. Desde outubro de 2006, o Projeto chegou a erradicar o analfabetismo em cerca de 

50% dos(as) cooperados(as), sendo atendidos mais de 50 pessoas.    

Interessante informar sobre outro parceiro da Secretaria de Desenvolvimento Social 

(SDS) no que diz respeito à coleta seletiva de materiais recicláveis113 existente em São 

José dos Campos. Desde 1989, a Secretaria conta com Urbanizadora Municipal 

(URBAM114), uma sociedade de economia mista que tem a Prefeitura como sua acionista 

majoritária.  

Segundo a URBAM (2010), a coleta seletiva é realizada porta-a-porta, utilizando 

caminhões compactadores, de uma a três vezes por semana, conforme a demanda em cada 

bairro. A coleta seletiva atinge uma média diária de 36 toneladas e o equivalente a 3 

toneladas/dia de material reciclável pode ser destinado aos dois EES do município, a 

Cooperativa São Vicente e a Cooperativa Futura.      

                                                           
112 Duas vezes por semana compreendendo a 1ª, 2ª, 3ª. e 4ª. Séries, sob a estrutura do ‘Educação de Jovens e 
Adultos’ (EJA) - voltada para pessoas que não concluíram o ensino fundamental (1º ao 9º ano) (PMSJC, 2010).   
113 Materiais recicláveis: (1) vidros: garrafas, copos, frascos de perfume, potes de alimentos, jarros, cacos de 
vidro, etc.; (2) metais: Latas de refrigerante, cerveja, óleo, extrato de tomate, alimentos em conserva, etc.; 
objetos e sucatas de ferro, alumínio, cobre, bronze e outros metais; (3) plásticos: garrafas PET, embalagens de 
alimentos, de produtos de limpeza e higiene; copos descartáveis; sacos plásticos; brinquedos quebrados; 
plásticos em geral; (4) papéis: papéis em geral, jornais, revistas, papelão, caixas de ovos, embalagem Longa 
Vida, etc. e (5) isopor.  
114 Fundada em outubro de 1973. Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos que agrega o Aterro Sanitário, o 
Centro de Triagem, e a Central da Coleta de Lixo. Localizada na Estrada do Torrão de Ouro, s/n – Torrão de 
Ouro.   
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Importante também frisar que, nos dias atuais, nenhum dos dois empreendimentos 

retira115da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos o material reciclável devido a 

problemas de logística e de produção.   

 

 

5.4.2 Envolvimento e visão dos gestores públicos frente à Economia Solidária 

 

 

Para a conclusão desta fase da pesquisa de campo foram necessários dois 

instrumentos de coleta: a entrevista estruturada realizada junto aos gestores públicos A e C 

e, o questionário, junto ao Gestor B. Os gestores entrevistados (APÊNDICE F), 

indubitavelmente, apresentam uma relação com a Economia Solidária no município de 

São José dos Campos, conforme evidenciam as análises das entrevistas. 

A opção metodológica pela entrevista estruturada ocorreu pela condição desta 

propiciar de um lado, a averiguação de ‘fatos’, ou seja, por permitir descobrir se as  

pessoas que estão de posse de certas informações são capazes de compreendê-las e, de 

outro, por facultar a determinação das opiniões sobre os ‘fatos’, isto é, conhecer o que as 

pessoas pensam ou acreditam que os fatos sejam e por possibilitar a descoberta de planos 

de ação, que quer dizer - descobrir, por meio das definições individuais dadas, qual a 

conduta adequada em determinadas situações, a fim de prever qual seria a sua 

(MARCONI; LAKATOS, 2009). Além disso, a entrevista estruturada tem o objetivo de se 

ter a mesma condição de comparação entre as respostas dos entrevistados.  

Já o emprego do questionário surgiu da necessidade do Gestor B, por problemas de 

agenda pessoal para a realização da entrevista estruturada. Deste modo, a internet (e-mail) 

foi o recurso utilizado para obtenção das respostas do questionário.  

As questões abordadas na entrevista e no questionário (APÊNDICE G) foram 

elaboradas e organizadas em duas categorias com a finalidade de abranger uma parte 

significativa do tema pesquisado: 

1) Economia Solidária e 

2) Políticas Públicas de Economia Solidária.    

 

                                                           
115 Cabe à Cooperativa a retirada por conta e risco dos materiais provenientes da Coleta Seletiva “não-triado” no 
horário (das 7h00min às 12h00min) (Termo de Cooperação entre as partes: URBAM e cooperativas). 
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Importante destacar que com o objetivo de não identificar116 os gestores públicos 

entrevistados, utilizou-se no presente trabalho as nomenclaturas: Gestor A, Gestor B e 

Gestor C (APÊNDICE F).   

A seguir, a análise qualitativa das entrevistas e do questionário. 

 

Categoria 1 Economia Solidária 

 

A primeira questão abordada na entrevista buscou descrever sobre o entendimento 

do gestor em relação à Economia Solidária. De maneira unânime, as respostas se 

coincidiram no que tange à questão de considerar a Economia Solidária como uma ‘nova 

forma de organização do trabalho’. O Gestor A afirma que a Economia Solidária tem a 

capacidade de priorizar o indivíduo e de, ao mesmo tempo, rejeitar a exploração do 

trabalho humano. E, ainda completa, ela significa a busca de uma outra economia, 

podendo até chegar a ser denominada como um ‘novo sistema econômico’. Já o Gestor C 

a percebe como um novo modo de produção, diferente do capitalista, principalmente no 

que diz respeito à produção propriamente dita, bem como da sua circulação, distribuição e 

consumo e, finaliza dizendo que a Economia Solidária significa uma alternativa de vida 

baseada na solidariedade, cooperação e autogestão. 

Nesta direção, indagou-se aos gestores públicos sobre a existência (ou não) de uma 

relação da Economia Solidária com os problemas atinentes às desigualdades 

socioeconômicas e exclusão social, especialmente, o desemprego e a pobreza. Sobre as 

desigualdades, o Gestor A declara que elas significam a falta de acesso às condições 

necessárias para viver, ressaltando que a pobreza é o maior problema desta questão. E 

ainda complementa que a desigualdade social não deve ser reduzida à questão econômica, 

pois admite que a educação também possa ser um exemplo de desigualdade 

socioeconômica, melhor dizendo, a falta dela. Já o Gestor B afirma que, as desigualdades 

são características de uma camada da população em vulnerabilidade social, com baixo 

poder aquisitivo que se encontra na linha da pobreza ou de extrema pobreza. A 

concentração de renda é ressaltada pelo Gestor C como um dos fenômenos das 

desigualdades e, ainda, enfatiza que as pessoas precisam do mínimo para sua 

sobrevivência a fim de garantir suas  próprias necessidades básicas.  

                                                           
116 Em respeito ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) - ANEXO B. 
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A partir das declarações sobre desigualdades sociais, a exclusão social surge como 

um outro elemento da sociedade contemporânea, cujas inferências dos gestores são as 

seguintes: segundo o Gestor A, a exclusão social significa o processo de não 

pertencimento a um grupo específico, que inclusive, pode ser expressa pela falta de 

trabalho, gerando a inacessibilidade aos bens mínimos para sobrevivência. O Gestor B 

defende que a exclusão social é a falta de acesso aos serviços, às políticas públicas, bem 

ausência de trabalho e renda. Como um mundo paralelo, ou seja, à margem da realidade, o 

Gestor C entende este problema social. Segundo o Gestor C, a exclusão social é um 

fenômeno onde indivíduos estão ‘fora’ dos meios de produção, além disso, não têm 

educação, lazer, habitação e acesso à tecnologia. Diante disso, os gestores consideram a 

Economia Solidária como uma alternativa de enfrentamento ao desemprego e à pobreza e 

aproveitam para argumentar que os EES podem (e devem) ser estimulados para a 

organização de indivíduos com objetivo prioritário de gerar emprego e renda, 

particularmente para as pessoas de baixa renda, desempregadas, bem como para àquelas 

que aspiram um outro modo de produção, isto é, o modo de produção solidária, baseado 

em princípios como a solidariedade, cooperação e autogestão.  

Neste sentido, os Gestores A, B e C identificaram 2 EES no município de São José 

dos Campos, são eles: a Cooperativa São Vicente e a Cooperativa Futura (anteriormente 

caracterizados nas subsecções 5.2.1 e 5.2.2). 

Os gestores também relatam que há potencial de novas experiências ligadas à 

Economia Solidária. Frente a essa questão, o Gestor A admite que o Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) pode contribuir mediante o cadastro de pessoas 

beneficiadas pelos cursos do Programa de Desenvolvimento Comunitário (PRODEC117) 

da Prefeitura Municipal. Já o Gestor C percebe a potencialidade de EES em São José dos 

Campos tanto na área urbana, como também na área rural, incentivando, desta forma, a 

agricultura familiar, com a produção de doces e verduras. Diante dessa potencialidade, o 

Gestor ainda enfatiza que sobre a necessidade de mobilização dos movimentos sociais 

com o objetivo de impulsionar a criação dos EES. O Gestor B, apesar de concordar com a 

potencialidade de Economia Solidária no município, não apresentou nenhum caminho 

para a criação de EES. 

                                                           
117 Programa com objetivo de promover oportunidades para inserção social, por meio de ações de qualificação 
pessoal, profissional e de geração de renda para os munícipes que encontram-se em vulnerabilidade 
socioeconômica, visando à autonomia e melhoria da qualidade de vida. (/PMSJC/PRODEC, 2010).  
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Quanto à existência de EES na região na região do Vale do Paraíba Paulista, no 

Estado de São Paulo e no Brasil foram levantadas duas questões: (1) o Gestor conhece 

alguma(s) iniciativa(s) de Economia Solidária? (2) o Gestor conhece algum(ns) atores(s) 

do movimento da Economia Solidária?  

Os Gestores A e B identificam, na região do Vale do Paraíba Paulista, os EES que 

constituem o Comitê Regional de Catadores de Materiais Recicláveis do Vale do Paraíba 

Paulista e do Litoral Norte (citados na subseção 5.3), as cooperativas de reciclagem tanto 

no Estado de São Paulo quanto no território nacional, apesar de não fazer nenhuma 

menção a elas. Já o Gestor C manifestou-se quanto à abrangência estadual e nacional, 

ressaltando o apoio da Cáritas Brasileira por intermédio dos Projetos Alternativos 

Comunitários (PACs) (subseção 3.2.1), não as enumerando, como os demais gestores. 

Sobre os atores do movimento da Economia Solidária, especialmente no âmbito local, 

percebeu-se uma divergência nas entrevistas realizadas com os gestores públicos. Os 

Gestores A e B percebem no município o apoio tanto do poder público, quanto da diocese. 

Já o Gestor C cita somente o apoio deste último. Esta divergência ainda será abordada na 

categoria a seguir - Políticas Públicas de Economia Solidária. Na dimensão territorial do 

Vale do Paraíba Paulista, somente os Gestores A e B declararam ter conhecimento da 

atuação das Prefeituras, no entanto, os mesmos não fizeram citações dos respectivos 

municípios. Além das administrações locais, o Gestor A menciona no âmbito da região, a 

organização não governamental (ONG) - Moradia e Cidadania118. Já no âmbito estadual, 

as entrevistas detectaram uma concordância entre os gestores, ou seja, todos citaram o 

apoio da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP119). Por fim, 

analisando o território nacional, os gestores apontam os seguintes atores: Instituto 

                                                           
118 A Moradia e Cidadania teve origem no Comitê da Ação da Cidadania dos Empregados da Caixa, formado 
em 1993. É responsável por iniciativas, como alfabetização de jovens e adultos, geração de trabalho e renda em 
comunidades de baixa renda. Com a constatação de que o caráter de personalidade jurídica ajudaria a levar os 
projetos adiante, permitindo a ampliação de suas atividades, o Movimento acabou se transformando em uma 
ONG, com abrangência nacional. Em setembro de 2000, a Moradia e Cidadania passou a ser uma organização 
não governamental, sem fins lucrativos, que visa promover a Educação Digital, Alfabetização de Jovens e 
Adultos, Microcrédito, Moradia para baixíssima renda e ações emergenciais, apoiar e incentivar a educação, a 
cultura, a saúde, a geração de emprego, a defesa do meio ambiente e o combate à fome, à miséria e a favor da 
contínua busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas menos favorecidas. É importante ressaltar, para que 
os objetivos sejam alcançados, que a Organização trabalhe em parceria com representantes da iniciativa privada 
e pública, assim como da sociedade civil. Tem como missão: Promover a cidadania para a população 
socialmente excluída, por meio da educação e da geração de trabalho e renda, e do apoio a ações de combate à 
fome e à miséria. 
119 Desde sua constituição, em 1970, defende e divulga os benefícios e os princípios do cooperativismo, por meio 
de ações de representação, educação, orientação, comunicação e integração. Tem como missão: Promover 
permanentemente a excelência do cooperativismo paulista, viabilizando ações de Educação, Integração, 
Representação, Orientação e Comunicação. 
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Brasileiro de Desenvolvimento Tecnológico, Educacional e Associativo (IBRAES120); 

Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo121); Fundação Banco do Brasil (FBB) através do 

Departamento Regional Sustentável e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis (MNCR122) apontado pelos Gestores A e B. A Cáritas Brasileira foi citada 

somente pelo Gestor C.                

 

Categoria 2 Políticas Públicas de Economia Solidária  

 

Os elementos que cercam esta discussão têm a pretensão de analisar a visão dos 

gestores públicos sobre o tema Políticas Públicas (no seu sentido lato) e a respeito de uma 

possível combinação deste tema com a Economia Solidária. 

A primeira busca nesta categoria baseia-se no entendimento dos gestores acerca de 

Políticas Públicas. As declarações iniciais dos mesmos têm a direção de que os caminhos 

das Políticas Públicas devem ser permeados pelas demandas advindas geralmente da 

sociedade civil, exigindo-se assim do poder público, a solução dos problemas e dilemas 

apresentados, sejam eles nas diversas dimensões, isto é, na dimensão econômica, social, 

política, cultural, entre outras. O Gestor A enfatiza: há uma necessidade de organização e 

sistematização destas demandas apresentadas pela sociedade civil ou de outros atores 

sociais. 

Políticas Públicas para o Gestor B significam as diretrizes e princípios estabelecidos 

para cada área específica, previstos em lei. Para o Gestor C, elas representam as ações 

criadas pelo poder público, objetivando o acesso de todos os indivíduos, ou seja, acesso 

universal ao cidadão (sem restrição123). Para isso, o gestor ainda complementa: há 

necessidade de organização destas em alguns aspectos, como por exemplo, orçamento 

público e pessoas para execução das ações, programas e leis criadas.             

Nesse sentido, os relatos dos gestores públicos ainda revelam os principais 

elementos (ou características) para construção de Políticas Públicas são: as políticas 

                                                           
120 Organização privada, não governamental e sem fins lucrativos, fundada em 10 de março de 1998 em Brasília-
DF, com atuação em todo o território nacional e Mercosul. As ações e projetos desenvolvidos contemplam 
especialmente a busca da cidadania plena através da emancipação sócio-econômica, política e cultural e 
tecnológica, alicerçada nos fundamentos e pressupostos da economia solidária e da preservação do meio 
ambiente.    
121 Instituição de Ensino Superior localizada na cidade de Pedro Leopoldo-MG. Ministra curso de Pós-
Graduação Lato Sensu – MBA: Gestão de Cooperativas.  
122 O Movimento Nacional dos catadores é um movimento social que há cerca de 4 anos vem organizando os 
catadores e catadoras de materiais recicláveis pelo Brasil afora. Busca-se a valorização da categoria de catador 
que é um trabalhador e tem sua importância. 
123 Grifo se refere à ênfase dada pelo gestor no momento da entrevista.  
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devem estar voltadas aos direitos dos cidadãos (acesso universal); devem também ter uma 

íntima relação com o orçamento (previsão dos gastos públicos em relação às ações, 

programas e leis municipais), bem como a sua descentralização. Ainda sobre as Políticas 

Públicas, os Gestores A e C explanam sobre as dificuldades e facilidades de execução 

destas. As dificuldades abordadas foram:  

“Quando as políticas públicas (ações, programas e leis) vêm de ‘cima para baixo’, 

não há possibilidade de questionamento. Deste modo, cabe ao gestor somente a execução 

e prestação de contas” (GESTOR A). Já o Gestor C aponta a inexistência de diagnósticos e 

pesquisas, bem como a falta de segurança jurídica (legislação) que pode ser solucionada 

através da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), especialmente quando se trata de 

orçamento, item citado anteriormente.  

Enquanto isso, sobre as facilidades, o Gestor A declara que há uma abertura do 

poder público local quanto à participação dos gestores frente às ações, programas e leis 

municipais. Esta abertura, segundo o gestor, não ‘engessa’ as ações dos gestores públicos 

quanto às políticas públicas propostas. A vontade política é apontada por dois gestores 

públicos, B e C como um elemento facilitador mediante à implementação de políticas 

públicas e, ainda sobre esta questão, o Gestor C completa: “o poder público local também 

tem a disposição de parcerias com outros atores sociais”. No que tange às facilidades, o 

Gestor C finaliza sua fala informando a existência da Comissão Municipal de Emprego 

constituída pela Prefeitura, Sindicados (patronal e trabalho), uma vez que esta se reúne 

uma vez por mês para discutir assuntos relacionados ao município.      

Outro ponto a ser destacado nas entrevistas refere-se às ações, programas e leis de 

Economia Solidária em São José dos Campos. Procurou-se então, nesta questão, 

identificar de um lado, a existência da ação governamental de apoio à Economia Solidária 

e, de outro, se há participação (ou não) dos gestores entrevistados frente às ações, 

programas e leis de apoio aos EES. Nesse sentido, os gestores A, B e C identificam a Lei 

Municipal de Cooperativismo (criada em 2008, conforme ANEXO A) como um 

instrumento importante e fundamental para os EES, principalmente sob a perspectiva de 

criação de iniciativas autogestionárias e solidárias. O Projeto Reciclagem Cidadã, 

responsável pela criação da Cooperativa Futura é mencionado pelos Gestores A e B 

(gestores que têm envolvimento direto com o Projeto e a Cooperativa Futura). Quanto à 

participação dos gestores, os mesmos se posicionaram da seguinte maneira: o Gestor A 

participa ativamente do Projeto Reciclagem Cidadã, especialmente como técnico da 

Cooperativa Futura, bem como do Programa de Geração de Renda Mínima/Geração de 
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Renda Alternativa e da Bolsa Auxílio Qualificação. Na proposição de projetos e leis 

concentra-se a participação do Gestor B, enquanto que o Gestor C, na criação da Lei do 

Cooperativismo Municipal. O Gestor C ainda admite a possibilidade de trazer para São 

José dos Campos, o Banco do Povo Paulista com objetivo de fomentar empreendimentos 

ligados à Economia Solidária.       

Nos depoimentos dos gestores A e B, algumas razões foram apresentadas no que diz 

respeito às ações governamentais acima mencionadas. De acordo com os Gestores A e B, 

a principal razão do Projeto Reciclagem Cidadã, e, por conseqüência a Cooperativa 

Futura, dá-se por conta da demanda de catadores do município que estavam sem uma 

direção de organização do trabalho. Além disso, o Gestor A afirma que havia uma 

necessidade de organização dos catadores que vinham sendo explorados e, ao mesmo 

tempo, vinham sofrendo certos tipos preconceitos como, por exemplo, pela própria 

atividade de catador, pois eram chamados de ‘ladrões’ pela vinculação à imagem de um 

indivíduo ‘marginal’ [no sentido de criminoso, bandido124] e/ou pela orientação sexual dos 

catadores (especificamente, a homossexualidade feminina). Já o Gestor C, esclarece que 

sua atuação mostra-se na formulação da Lei Municipal de Cooperativismo.  

No que se refere às Políticas Públicas de Economia Solidária em São José dos 

Campos, o relato do Gestor C chama a atenção para uma divergência frente a este assunto. 

Tal dissenso pode ser descrito pela sua fala no momento da entrevista:   

não considero que no município haja Políticas Públicas de Economia Solidária, mas 
sim ações específicas (isoladas), que inclusive, fomentam e apoiam somente um 
único EES, isto é, a Cooperativa Futura. Primeiramente, é preciso unir as demais 
secretarias municipais e os demais atores sociais para uma articulação no sentido de 
estabelecimento de metas e objetivos relacionados à geração de emprego e renda 
baseada em princípios como a solidariedade, a autogestão e a cooperação.        

 

Contudo, o Gestor C alude que  

a Economia Solidária representa um elemento constitutivo das elaborações de 
políticas públicas para o município no que tange à redução do desemprego e 
pobreza, além da difusão de valores da solidariedade humana e do trabalho não 
subordinado ao capital.  
  

Em contestação ao discurso acima, os Gestores A e B atestam com firmeza que há 

sim Políticas Públicas de Economia Solidária no município. Entretanto, o Gestor A faz 

duas considerações pertinentes à situação: em primeiro lugar, considera que há muito 

ainda o que se fazer para esta política no município. Sob esta ótica, o Gestor A declara 

que, apesar de considerar uma ação incipiente, é pioneira e relevante que diz respeito ao 

                                                           
124 Grifo se refere à ênfase dada pelo Gestor A no momento da entrevista.  
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enfrentamento ao desemprego e pobreza dos munícipes. Incipiente, porque a atuação do 

poder público até o momento atinge somente um EES, desde a sua criação e fundação, 

inclusive. Em segundo lugar, o trabalho realizado pela Prefeitura, especialmente pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) não tinha a ‘Economia Solidária125’ como 

palavra-chave da ação, conclui o Gestor A. 

Ainda no que se refere ao apoio dos governos estadual e nacional frente aos EES, os 

gestores públicos entrevistados fizeram as seguintes identificações. O ator Movimento 

Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) foi citado tanto pelo Gestor A 

quanto pelo Gestor B, inclusive nas duas dimensões acima citadas. No espaço  nacional, o 

Gestor B, indica a Fundação Banco do Brasil (FBB), o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Já a Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (SENAES) é mencionada pelo Gestor C126.      

Por fim, os relatos a seguir enfocam o posicionamento dos gestores públicos quanto 

aos desafios e possibilidades de construção de Políticas Públicas de Economia Solidária 

em São José dos Campos.  

O Gestor A afirma que um dos maiores desafios é “provar que a Economia 

Solidária, baseada em princípios como a solidariedade e cooperação, é uma realidade, não 

uma utopia” e adiciona sobre a necessidade de indicar os EES como uma nova forma de 

organização do trabalho e de respeito ao ser humano, apontando-os como uma filosofia de 

vida. Nesta direção, o Gestor C chama a atenção para o entendimento do próprio poder 

público local acerca do significado de Economia Solidária e ter, ao mesmo tempo, 

gestor(es) público(s) que acredite(m) e a aceite(m) como uma alternativa (proposta) de 

desenvolvimento econômico, ou seja, melhoria na qualidade de vida das pessoas. Um 

outro desafio apontado pelo Gestor C dirige-se à questão partidária, em que destaca que a  

Economia Solidária não deve ser considerada como um projeto do Partido dos 

Trabalhadores (PT), mas sim dos movimentos sociais e da sociedade em geral. Para tornar 

a Economia Solidária como objeto da ação governamental local os gestores vislumbram de 

forma positiva tal situação. No entanto, ressalta o Gestor A, por não ter conhecimento da 

Economia Solidária, o poder público local não aufere a sua devida importância. Porém 

como alega o Gestor, a disseminação da Economia Solidária no ambiente da Prefeitura a 

                                                           
125 Grifo se refere à ênfase dada pelo gestor no momento da entrevista. O Gestor A ainda declara sobre o seu 
desconhecimento da nomenclatura (acepção) Economia Solidária.  
126 Gestor C participou da 1ª. Conferência Nacional de Economia Solidária realizada em Brasília, de 26 a 29 de 
junho de 2006, foi convocada em conjunto pelos Ministérios do Trabalho e Emprego - MTE, do 
Desenvolvimento Agrário - MDA, e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS.  
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cada dia ganha espaço nas discussões municipais. Já o Gestor B considera que a Economia 

Solidária poderá se tornar uma política de desenvolvimento à medida que permitir a 

organização do trabalho autogestionário e solidário no intento da geração de emprego e  

renda.       

 

 

5.4.3 A questão do trabalho e renda nos documentos municipais oficiais   

 

 

Entendemos o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI)127 como um 

instrumento de ação governamental e, neste sentido, faz-se necessário, apresentar de forma 

sucinta, de que forma a questão trabalho e renda, bem como o problema da desigualdade e 

exclusão social são nele tratados. 

O terceiro PDDI, anunciado em 1994, através do Caderno Técnico inicia-se com a 

seguinte mensagem à população: “uma cidade melhor, só se concretizará na medida em 

que sejam criadas condições para o pleno exercício da cidadania, em um cenário de justiça 

e equilíbrio sócio ambiental” (PMSJC/PDDI, 1994, p.10). Nesta direção, dois aspectos 

relevantes são abordados: o econômico e o social, tratando, de um lado, do 

desenvolvimento econômico e integração da economia municipal à regional e, de outro, da 

promoção social da comunidade e criação de condições de bem-estar da população, 

respectivamente. 

Seis pilares conceituais sustentam toda a proposta do plano. Assim, procura-se aqui 

ressaltar o terceiro deles, por ter uma relação direta com o nosso estudo, qual seja,  

estimular e desenvolver políticas que promovam o acesso do munícipe ao mercado de 

trabalho128.  

No âmbito do trabalho, entre os dezoito objetivos e diretrizes gerais do PDDI 1994, 

acenamos especialmente para dois deles. A saber: 

 reconhecimento do município como parte de sistemas socioeconômicos e 

geopolíticos maiores, na busca das soluções regionais e intermunicipais para os problemas 

que assim exijam (PMSJC/PDDI, 1994, p.42), em especial aquelas soluções voltadas para 

                                                           
127 Foram analisados somente os PDDI’s de 1994 e 2006 pela facilidade de acesso aos respectivos planos e leis. 
128 O texto do Caderno Técnico PDDI não faz menção quanto ao mercado de trabalho formal ou informal. Seus 
objetivos gerais podem ser observados no Art. 2, Seção II da Lei Complementar 121/05. 
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a superação das desigualdades sociais e reintegração dos excluídos da sociedade 

(PMSJC/LC 121, 1995, p.4);  

 acesso a um lugar social digno, tanto do ponto de vista da moradia como do 

trabalho, que assegure uma vida física e mental sadia (PMSJC/LC 121, 1995, p.4).  

 

Ainda nesta perspectiva, no campo das Secretarias Municipais, há o destaque para a 

Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), que diante da definição de suas diretrizes de 

trabalho evidencia-se: 

a preocupação de garantir o atendimento global, de qualidade, à população excluída 
do processo econômico social, priorizando programas que venham ao encontro da 
construção da cidadania, definindo o Gestor A como ‘política pública básica’ 
(PMSJC/PDDI, 1994, p.191). 
 

Entre as 14 diretrizes deste PDDI, destaca-se a implantação de projetos de geração 

de renda destinados às camadas marginalizadas e garantindo programas que visem o 

desenvolvimento profissional dos trabalhadores. Por fim, julga-se importante frisar que o 

apoio destinado ao trabalhador desempregado, bem como a geração de emprego e 

recuperação de renda traduzem programas e projetos prioritários do Desenvolvimento 

Social (PMSJC/LC 121, 1995).  

Uma vez abordado o PDDI 1994, propõe-se, neste momento, um exame acerca do 

PDDI 2006129, objetivando uma comparação entre os dois últimos planos, sem perder de 

vista as questões anteriormente mencionadas.  

Preliminarmente, julgamos importante expor o significado das palavras que 

compõem a sigla PDDI (PMSJC/PDDI, 1994, p.7): 

 

      Plano: porque estabelece objetivos a serem atingidos;  

      Diretor: porque fixa as diretrizes do desenvolvimento físico - econômico - 

social do Município;  

      Desenvolvimento: porque realizar o desenvolvimento da comunidade local é 

seu objetivo fundamental;  

      Integrado: porque deve integrar o desenvolvimento do Município ao 

desenvolvimento da Região, do Estado e do País. 

  

 

 
                                                           
129 Criado para atender o processo de revisão do Estatuto da Cidade. Ver Diretrizes PDDI 2006. 
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Entre os princípios e objetivos gerais do PDDI 2006 encontram-se: 

a elevação da qualidade de vida da população, particularmente no que se refere  
à saúde, à educação, à cultura, às condições habitacionais [...], de forma a promover 
a inclusão e a redução das desigualdades que atingem diferentes camadas da 
população e regiões da Cidade e a promoção do desenvolvimento sustentável e da 
equidade social no Município (PMSJC/PDDI, 2006, p.8).  
 

Dos quatro princípios e objetivos gerais130 do PDDI 2006, o que mais se aproxima 

da questão trabalho e renda envolve o seguinte conteúdo:   

o direito de todos ao acesso à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, saúde 
educação, assistência social, lazer, trabalho e renda, bem como a espaços públicos, 
equipamentos, infra-estrutura urbana e serviços urbanos, transporte ao patrimônio 
ambiental e cultural da cidade (PMSJC/LC 306/ 2006, p.1). 
 

Ainda sobre os objetivos gerais do PDDI, o Art. 4 do Capítulo I da Lei 

Complementar 306/06 indica a forma do cumprimento das funções sociais do Município e 

da cidade no que se refere à política de desenvolvimento e utiliza-se de dois deles: 

I) elevar a qualidade de vida da população, particularmente no que se refere à saúde, 
educação, à cultura, às condições habitacionais, à infra-estrutura e aos serviços 
públicos, de forma a promover a inclusão social e a redução das desigualdades que 
atingem diferentes camadas da população e regiões da Cidade e II) promover o 
desenvolvimento sustentável e a equidade social no Município (PMSJC/LC 306/ 
2006, p.2). 
 

Das políticas estabelecidas no PDDI (desenvolvimento econômico, desenvolvimento 

social, desenvolvimento urbano-ambiental e gestão democrática) (PMSJC/LC 306/ 2006), 

as duas primeiras apresentam uma maior aproximação da variável - trabalho e renda. 

No âmbito da política municipal de desenvolvimento econômico131, a dinamização 

da geração de emprego, trabalho e renda se apresentam como um dos seus objetivos, 

vinculada segundo a Lei Complementar 306/06, com a política de desenvolvimento social, 

cujo compromisso é a “contínua qualidade de vida da população e com o bem estar da 

sociedade” (PMSJC/LC 306/ 2006, p.4-5). 

Quanto à política municipal de desenvolvimento social, a geração de melhoria na 

qualidade de vida da população figura como seu objetivo geral de promoção social. Desta 

forma, a política de assistência social visa à auto-sustentabilidade da população em 

situação de risco ou vulnerabilidade. Assim, das diretrizes gerais desta política, destaca-se 

um deles: “prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica6 

e/ou especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem, propiciando a 

equidade dos usuários” (PMSJC/LC 306/ 2006, p.14). 
                                                           
130 Art. 3, Capítulo I da Lei Complementar 306/06 - PDDI.   
131 Art. 16, Seção I da Lei Complementar 306/06 - PDDI.   
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5.5 Percepção e avaliação dos(as) cooperados(as) frente à atuação 

governamental municipal: o caso específico dos integrantes da Cooperativa Futura 

 

 

Neste momento da pesquisa, procurou-se analisar a percepção e avaliação dos(as) 

cooperados(as) no que tange ao apoio dado pela Prefeitura ao empreendimento, 

particularmente, a Cooperativa Futura, cuja análise dos dados foi operacionalizada a partir 

das respostas de 15 cooperados(as) (próximo de 50% do total de cooperados/as) obtidas 

nas entrevistas orientadas pelo questionário (APÊNDICE H).  

 

A entrevista teve como base duas categorias de informações. A saber:  

1) Características gerais abordando as seguintes questões: 

 atividade do(a) cooperado(a) anterior à adesão ao EES; 

 data de ingresso no EES e  

 principais motivos de adesão ao EES  

 

2) Percepção e avaliação dos(as) cooperados(as) frente à atuação da Prefeitura junto 

ao EES abordando as seguintes questões:  

 dimensão(ões) que ocorre(m) o apoio da Prefeitura;  

 participação direta ou indireta do(a) cooperado(a) na elaboração das ações 

realizadas pela Prefeitura;  

 indicação de alguma ação realizada pela Prefeitura que pode ser aperfeiçoada 

(melhorada);  

 existência (ou não) de expectativa do(a) cooperado(a) em relação à atuação da 

Prefeitura junto ao EES;  

 tempo de permanência (do apoio) da Prefeitura junto ao EES;  

 conhecimento da Lei Municipal de Cooperativismo; 

 avaliação geral acerca da atuação da Prefeitura junto ao EES.      
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Diante destas questões, as entrevistas junto aos(às) cooperados(as) nos revelam as 

seguintes considerações.    

 

Categoria 1 Características gerais 

 

Das pessoas entrevistadas, 2 são homens e 13 mulheres e apenas uma deste total não 

era catador de materiais recicláveis na rua, ou seja, era vendedora, atuando no comércio do 

município. No que tange à data de ingresso na cooperativa, afirma-se que 10 dos 

entrevistados (67% do total) estão no empreendimento desde a sua criação, 2 deles (13%) 

desde 2008 e no início de 2010, 3 pessoas, representando 20% dos entrevistados.  

A alternativa ao desemprego e o trabalho associado foram os principais motivos 

citados pelos(as) cooperados(as) na entrevista. O primeiro, corresponde à totalidade dos 

entrevistados(as) e, o segundo, somente um cooperado não o mencionou. Os motivos 

relacionados à obtenção de mais ganho e complementação da renda foram citados, ainda 

que de forma reduzida, assim sendo: 01 e 02 pessoas, respectivamente. O motivo – acesso 

a financiamento não foi mencionado por nenhum(a) cooperado(a).    

 

Categoria 2 Percepção e avaliação dos(as) cooperados(as) 

 

O primeiro quesito avaliado na entrevista teve como base o conhecimento do(a) 

cooperado(a) na dimensão (área) em que o apoio da Prefeitura ocorre junto ao EES. Nesta 

direção, percebeu-se que 100% dos(as) cooperados(as) mencionaram sobre o 

acompanhamento da Cooperativa realizado por um técnico da Prefeitura, particularmente, 

a Gestora A e, acerca do pagamento do aluguel do galpão onde funciona o 

empreendimento. Em segundo lugar, com 12 pessoas respondentes (80% do total 

entrevistado) verificaram-se os benefícios como vale-transporte e/ou ‘van’ (transporte que 

leva os/as cooperados/as ao seu local de trabalho) e, logo em seguida, os quesitos da 

capacitação/qualificação profissional, a educação cooperativista e o pagamento de contas 

de água, luz e telefone foram citadas por 8 pessoas, correspondendo a 53% da totalidade 

dos entrevistados. Sete deles mencionaram a participação da Prefeitura junto aos eventos 

relacionados à cooperativa e, por fim, apenas 4 integrantes reconheceram a atuação do 

poder público local no que se refere à aquisição de máquinas e equipamentos. A doação de 

cesta básica, em situações especiais; aluguel de caminhão de coleta dos materiais 

recicláveis e auxílio na comercialização dos produtos foram citados somente por uma 
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pessoa (cada um destes quesitos). Importante destacar que o quesito - acesso a crédito e 

financiamento não foi citado por nenhum(a) cooperado(a). 

Utilizando-se dos mesmos quesitos da questão anterior, indagou-se ao(à) 

cooperado(a) a respeito da participação direta ou indireta na elaboração das ações 

realizada pela Prefeitura. Averigou-se que somente a presidente e a secretária executiva da 

Cooperativa Futura têm participação em algumas das ações, como por exemplo, acesso a 

crédito e financiamento, acompanhamento do empreendimento realizado por um técnico 

da Prefeitura e aquisição de máquinas e equipamentos. 

No que tange ao aperfeiçoamento das ações já realizadas pela Prefeitura, os(as) 

cooperados(as) manifestaram-se da seguinte maneira: 11 deles (73% do total entrevistado) 

mencionaram o quesito – aquisição de máquinas e equipamentos e 4 deles, não se 

manifestaram sobre tal indagação. Por fim, a compra de uma esteira e de uma 

empilhadeira foi mencionada por dois integrantes do empreendimento.         

Até quando o(a) cooperado(a) julga necessário/indispensável o apoio da Prefeitura 

junto à Cooperativa? Quase 1/3 dos(as) entrevistados(as) afirmou que o poder público 

local jamais deve deixar de existir, em outras palavras, deverá sempre ocorrer mesmo que 

seja de uma maneira menos acentuada como acontece atualmente. Cinco pessoas 

responderam que até num período de 5 anos, o empreendimento não mais necessitará do 

apoio da Prefeitura. Os outros períodos citados foram: 01 e 02 anos, respondidos por 01 e 

02 integrantes, respectivamente. Três cooperados declinaram-se em responder tal questão.    

Por fim, as entrevistas puderam certificar também que somente 33% dos(as) 

entrevistados têm conhecimento da Lei Municipal de Cooperativismo de São José dos 

Campos e que, de forma unânime, a avaliação dos(as) cooperados(as) é positiva no que diz 

respeito ao apoio da Prefeitura junto à Cooperativa Futura.      
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O principal escopo deste trabalho residiu em evidenciar a Economia Solidária  como 

égide de transformação socioeconômica no que diz respeito ao combate da desigualdade e 

exclusão social, bem como uma ferramenta no campo das políticas públicas.  

A primeira contribuição do estudo deu-se na identificação das diversas acepções 

apregoadas à Economia Solidária, revelando as diversas abordagens (vertentes 

interpretativas) frente a uma ‘outra economia’ que vem ganhando espaço na sociedade 

vigente, predominantemente capitalista, individualista e excludente.  

Este exercício conceitual reflexivo permitiu-nos ratificar que os princípios da 

solidariedade, da cooperação, da autogestão, da partilha e da gestão democrática permeiam 

a variedade de nomenclatura remetente à Economia Solidária. Nesta discussão, alguns 

termos/expressões relevantes puderam ser observados(as) como: dádiva como doação de 

si; comunhão cuja finalidade central é a distribuição do excedente do empreendimento; 

concepção de economia como gestão da casa em busca do bem viver de cada um e da 

coletividade; solidariedade como motor da economia social; valorização do ser humano no 

mundo do trabalho, entre outros(as). 

Diante da pluralidade proclamada à Economia Solidária, testemunha-se um caminho 

alternativo capaz de estimular a criação de postos de trabalho com fruição de renda, a 

diminuição do grau de precarização, bem como a criação da noção crescente de autonomia 

e de direitos cidadãos, ou seja, a construção de uma ‘outra economia’. Julgamos 

importante ressaltar que a Economia Solidária trata-se de uma área ainda em construção e 

desenvolvimento, tanto no que se refere às suas práticas como às suas concepções teóricas.  

Da existência da Economia Solidária no Brasil, enfatizamos a sua eclosão ratificada 

no acréscimo tanto de EES quanto de cooperados(as) entre os dois mapeamentos 

realizados pela Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), respectivamente, 

46,17% e 34,42%. Com efeito, é possível também afirmar que a década de 1990 marcou a 

época do aparecimento dos EES no País, designada por 7.413 iniciativas, isto é, 33,91% 

do total, em que 50,11% destas foram criadas na região Nordeste.   

Outro aspecto importante que observamos sobre o estudo da Economia Solidária 

refere-se ao seu campo institucional, que nos possibilitou desvelar acerca dos seus 

diversos tipos e naturezas de apoiadores e fomentadores dos EES no âmbito nacional, que 

abrange desde associações de crédito, associações de empresas recuperadas pelos próprios 
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ex-funcionários às agências de desenvolvimento, projetos de cunho religioso, projetos 

sucedidos de universidades e de organizações não-governamentais e de entidades e 

instituições atreladas ao FBES.      

Por meio desta pesquisa pôde-se averiguar o reconhecimento do Governo Federal 

dado à Economia Solidária como política de desenvolvimento diante, especialmente, da 

criação de uma Secretaria Nacional (SENAES). Nesse ínterim, julgamos que o mais 

precioso desta iniciativa federal é admitir que os EES têm se mostrado uma prática 

econômica alternativa para um número cada vez mais significativo de cidadãos. que 

estabelecem relações no âmbito da produção e gestão coletiva e divisão equânime da 

renda.  

A propósito, com base no material pesquisado, cumpre registrar que nas esferas 

estadual e municipal os problemas do desemprego e da exclusão social foram 

considerados fatores que contribuíram de forma especial para a implementação das 

Políticas Públicas de Economia Solidária nestas localidades. E, como sustentação destas 

atuações governamentais, torna-se apreciável destacar a contribuição de Tomás (et al. 

2007): o tema ‘desigualdades socioeconômicas’, sobretudo os diferenciais de rendimentos, 

tem sido debatido intensamente nas duas últimas décadas, em especial, na dimensão das 

políticas públicas.     

Partindo para os resultados da pesquisa de campo constataram-se somente duas 

iniciativas autogestionárias e solidárias em São José dos Campos, ambas concebidas para 

combater à exclusão social. A primeira delas, germinada sob cunho religioso e, a segunda, 

proveniente da ação governamental municipal, particularmente, da Secretaria de 

Desenvolvimento Social (SDS). A partir desta constatação, é preciso assinalar sobre a 

potencialidade de se criar no município outros EES, tomando-se como variáveis 

relacionais a população economicamente ativa (PEA) desocupada, os trabalhadores 

informais e a população pobre, consideradas expressivas no que tange à sua extensão.    

Convém lembrar que a busca da identificação dos EES em São José dos Campos 

permitiu-nos trazer à tona a construção de uma Rede de Economia Solidária na região do 

Vale do Paraíba, constituída por 44% dos municípios, que vem atuando desde 2007 com 

as cooperativas populares de reciclagem de materiais secos não-orgânicos. Em suma, 

avaliamos esta Rede como um movimento favorável para a  disseminação de iniciativas 

autogestionárias e solidárias na região.      

Do tratamento investigativo acerca da ação governamental municipal frente à 

Economia Solidária, julgamos positiva sua atuação, apesar de tímida, de um lado, e, 
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promissora, de outro. Tímida, por ainda abarcar um número incipiente de gestores 

públicos envolvidos com os EES e promissora, sobretudo, pelo espaço já conquistado na 

agenda pública local no que tange à busca da garantia dos direitos sociais dos indivíduos 

percebida na geração de trabalho e renda, visando, deste modo, o enfrentamento de 

questões sociais, como o desemprego e a pobreza.  

A partir daí, destacamos a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) como 

precursora no que diz respeito aos programas e ações diretamente relacionadas à 

Economia Solidária em São José dos Campos. Avultamos também a Secretaria de 

Relações do Trabalho (a mais recente do município), tendo em vista o seu propósito de 

políticas públicas atreladas à geração de trabalho e renda que objetivam a  inserção e 

reinserção dos trabalhadores desempregados e a Lei Municipal de Cooperativismo como 

instrumento de operacionalização destas, cuja elaboração contou com o apoio desta 

Secretaria. É interessar destacar que apesar de haver uma lei municipal, a mesma até então 

não foi colocada em prática.      

Nesta direção, o olhar analítico aos resultados das entrevistas realizadas com os 

gestores públicos permitiu-nos perceber a verossimilhança diante do fato de que a 

Economia Solidária se determina como uma condição necessária, possível e exeqüível no 

que tange à geração de trabalho e renda, particularmente sob o prisma do enfrentamento 

das desigualdades socioeconômicas. Além disso, os gestores públicos afirmam com 

veemência que a Economia Solidária pode e deve ocupar um espaço na agenda pública 

municipal.  

Buscando uma reflexão sobre o tema ‘desenvolvimento’ adentramos nos dois 

últimos Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado e detectamos alguns paradoxos 

como, por exemplo: no primeiro PDDI 1994, a seção reservada ao desenvolvimento 

econômico urbano tem como diretrizes questões relacionadas à produção, ao parque 

industrial, ao incentivo à implantação de pequenas microempresas. Entendemos que, tais 

diretrizes, remetem ao crescimento econômico (aumento da capacidade produtiva) e não 

ao desenvolvimento econômico, cuja tradução corresponde à melhoria na qualidade de 

vida da maioria da população. Cabe aqui, uma ressalva: não necessariamente, o 

crescimento econômico leva ao desenvolvimento econômico.  

Nesta mesma linhagem de incongruência, o PDDI 2006 apresenta uma definição do 

que vem a ser este plano, onde a palavra ‘Desenvolvimento’ nos indicou que o seu 

objetivo fundamental é o desenvolvimento da comunidade local, não exprimindo 

claramente, os caminhos pelos quais serão utilizados para a realização deste. Ainda 
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debruçados no PDDI 2006, percebemos a ausência da área – ‘trabalho e renda’ no 

conteúdo apresentado sobre os objetivos gerais relacionados à elevação da qualidade de 

vida da população (inclusão social e redução das desigualdades). Visualizamos sim, as 

áreas da saúde, educação, habitacional, cultura, infra-estrutura e serviços públicos. No 

entanto, quando promulgada a Lei Complementar 306/06, o binômio ‘trabalho e renda’ 

encontra-se salvaguardado no primeiro dos quatro princípios e objetivos gerais da lei.     

Uma relevante observação acerca do estudo prende-se ao fato em ‘despertar’ o 

interesse entre os gestores públicos e a população, particularmente, a desempregada e 

pobre de São José dos Campos em relação à Economia Solidária, além de realizar uma 

ligação destes com o meio acadêmico. Neste sentido, a Secretaria de Relações do Trabalho 

(SRT) representa uma excelente expectativa quanto ao apoio à Economia Solidária no 

município.   

Outra situação promissora no âmbito da construção de Políticas Públicas de 

Economia Solidária em São José dos Campos concentra-se na possibilidade do município 

vir a integrar a Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária. De acordo 

com o Gestor A, o objetivo preliminar da Prefeitura com esta entidade traduz-se na 

familiarização com as diversas questões, problemas e possíveis soluções que permeiam o 

mundo das iniciativas da Economia Solidária. 

De todo modo, acompanhados por Cattani (2003) e Santos, B. (2000), avaliamos que 

a Economia Solidária não se origina em devaneios utopistas ou no saudosismo de um 

tempo mítico, mas sim num importante e sólido movimento de construção de um mundo 

melhor, onde a utopia se assenta na abertura de expectativas e de possibilidades criando a 

vontade de lutar por alternativas.   

Assim, encerramos este estudo afirmando que é possível um mundo melhor e que 

ele seja construído pelos princípios e práticas da Economia Solidária intrinsecamente 

fundadas em relações de colaboração solidária, que colocam o ser humano e não o capital 

e sua acumulação como sujeito e finalidade da atividade econômica. Desta maneira, a 

Economia Solidária tenta contribuir tanto para as pessoas vítimas do desemprego, quanto 

para aquelas que almejam praticar em seu cotidiano princípios éticos calcados na 

solidariedade.  

Finalmente, uma extensão natural deste estudo poderá se dedicar a diagnosticar as 

potencialidades de iniciativas autogestionárias e solidárias, preocupando-se 

concomitantemente com as características dos indivíduos que venham a incorporá-las com 
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uma maior inserção na agenda pública e uma possível integração entre as secretarias 

municipais.  
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APÊNDICE A: Áreas de atuação do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento 
 

Área Breve descrição Principais ações 
1) Fomento e 
Assistência Técnica a 
Empreendimentos 
Econômicos Solidários 
e Redes de Cooperação 
de Economia Solidária 

Promoção de assistência técnica gerencial 
que incorporem a dimensão cultural e 
territorial nos processos produtivos e 
identificação e apoio à constituição e 
fortalecimento de redes de cooperação.    

- Cadeia Produtiva do Algodão Ecológico: CE, SP, RS; 
- Cadeia Produtiva do Mel: BA, CE, MA, PB, PE, PI, 
RN; 
- Cadeia de Coleta de Materiais Recicláveis: MG, PR  e 
- Cadeia Produtiva da Música Independente: (não 
informados os Estados de abrangência) 

 2) Promoção do 
Desenvolvimento Local 
e da Economia 
Solidária por meio da 
Atuação de Agentes de 
Desenvolvimento 
Solidário 
 

Promoção do desenvolvimento local 
através do fomento à constituição de EES, 
assim como o fortalecimento daqueles já 
existentes, através do acompanhamento 
de agentes de desenvolvimento solidário 
(que são escolhidos pela própria 
comunidade). 

- Projeto de Promoção do Desenvolvimento Local e 
Economia Solidária (PPDLES):  projeto voltado para a 
geração de trabalho e renda por meio da Economia 
Solidária e facilita o acesso a políticas públicas de 
incentivo, como capacitação, crédito comunitário, 
equipamentos, formalização e escoamento da 
produção. É executado pela  Universidade de Brasília 
(UnB) em parceria com diversos órgãos do governo 
federal. 
 
A equipe nacional do projeto realiza assessorias 
técnicas voltadas para a política de Juventude; 
Etnodesenvolvimento; Gênero, Finanças Solidárias e 
Redes de Cooperação. 
 
Em 2008, o PPDLES passou a se chamar Projeto Brasil 
Local – Desenvolvimento e Economia Solidária. 

3) Fomento a Finanças 
Solidárias com Base em 
bancos Comunitários e 
Fundos Solidários 
 

Apoio e crédito a projetos produtivos de 
indivíduos, empreendimentos e 
comunidades que geralmente enfrentam 
muitas dificuldades para acessar o sistema 
financeiro.   

- Bancos Comunitários:  projetos de apoio a economias 
populares de município de baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). Os bancos 
comunitários são de propriedade da comunidade, que 
também é responsável por sua gestão. 
 
- Fundos Rotativos Solidários: são fundos mantidos por 
entidades da sociedade civil ou organizações 
comunitárias, e destinados ao apoio de projetos 
associativos e comunitários de produção de bens e 
serviços. 

4) Formação de 
Formadores(as), 
Educadores(as) e 
Gestores Públicos para 
Atuação em Economia 
Solidária 
 

Visa à produção, multiplicação e 
disseminação de conhecimentos e 
inovações metodológicas e tecnológicas 
apropriadas ao desenvolvimento dos EES. 
 
 

- Centros de Formação em Economia Solidária 
(CFES): concebidos como espaços de implementação 
da política nacional de formação em Economia 
Solidária (01 para cada região do país). 
 
- Economia Solidária no Plano Nacional de 
Qualificação (PNQ): desde 2003, os trabalhadores de 
ações de Economia Solidária e as pessoas que 
trabalham em condição autônoma, por conta própria, 
cooperativada, associativa ou autogestionada como 
públicos prioritários do PNQ. Assim sendo, a 
Economia Solidária tem inserção nas três modalidades 
do PNQ:  Planos Territoriais de Qualificação 
(PlanTeQs); Projetos Especiais de Qualificação Social 
e Profissional (ProEsQs); Plano Setorial de 
Qualificação em Economia Solidária (PlanSeQ), esta 
última, em parceria com a Secretaria de Políticas 
Públicas de Emprego (SPPE).  
 
- Economia Solidária na Educação de Jovens e Adultos 
– EJA:  prioridade de incluir a Economia Solidária nas 
ações de educação (alfabetização, elevação de 
escolaridade, etc.). 
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- Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores/as 
Integrada à Educação de Jovens e Adultos: projeto 
piloto executado pela Agência de Desenvolvimento 
Solidário (ADS/CUT) em parceria com os governos 
locais.  
 
- Qualificação Profissional em Gestão de Economia 
Solidária e Cooperativismo com Elevação de 
Escolaridade: tem como público alvo os gestores de 
cooperativas e/ou demais experiências em Economia 
Solidária da região metropolitana de Porto Alegre/RS. 
 
- Economia Solidária nos Fóruns de EJA e Encontros 
Nacionais de EJA: aproximação dos Fóruns de EJA e 
Encontros Nacionais com a temática economia 
solidária. 
 
- Programa Saberes da Terra: visa integrar educação de 
jovens e adultos e qualificação social e profissional 
para agricultores(as) familiares. 

5) Organização 
Nacional da 
Comercialização dos 
Produtos e Serviços de 
Empreendimentos 
Econômicos Solidários 
 

Tem como objetivo principal o fomento a 
projetos que contribuam com a 
viabilização de EES por meio da 
construção de redes de comercialização 
de empreendimentos e da constituição e 
fortalecimento de espaços e instrumentos 
que dinamizem a comercialização dos 
produtos destas iniciativas. 

- Feiras em Rede de Economia Solidária e Agricultura 
Familiar: tem como parceiros:  Instituto Marista de 
Solidariedade (IMS);  fórum Brasileiro de Economia 
Solidária (FBES); Fundação Banco do Brasil (FBB) e o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDS). 
 
- Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário 
(SCJS): sistema de ordenamento dos parâmetros que 
delimitam as relações comerciais, as normas e os 
participantes do Comércio Justo e solidária (CJS) no 
Brasil, garantindo uma identidade nacional ao conceito 
de CJS e permitindo identificar e difundir quais 
produtos e processos respeitam as normas estabelecidas 
pelo SCJS. 

6) Estímulo à 
Institucionalização de 
Políticas Públicas de 
Economia Solidária 

Considerada uma das principais 
estratégias para consolidar o tema da 
Economia Solidária na agenda política 
nas esferas (federal, estadual e 
municipal), e garantir a sua permanência 
como políticas de Estado e não só 
políticas de governo, conforme resoluções 
da própria Conferência Nacional de 
Economia Solidária (CNES). 
 
Como características importantes desta 
área, destacam-se: a promulgação de leis 
municipais e estaduais e a criação de 
órgãos dentro dos governos locais e 
estaduais (Secretarias e Departamentos).   

- Centros Públicos de Economia Solidária: espaços 
multidimensionais, que alojam um conjunto de 
atividades principalmente de comercialização, de 
formação e de articulação local da Economia Solidária 
a serem realizadas por instituições governamentais ou 
não governamentais. 
 
A proposta de implantação destes Centros amadureceu 
a partir do diálogo da Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (SENAES) com o Fórum Brasileiro de 
Economia Solidária (FBES), em especial através da 
Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia 
Solidária. 

7) Cadastro de 
Empreendimentos e 
Entidades de Apoio 
para manutenção e 
Ampliação do Sistema 
de Informação em 
Economia Solidária 

Tem objetivo de constituir um Sistema 
Nacional de Informações em Economia 
Solidária (SIES) com a identificação e 
caracterização de empreendimentos 
econômicos solidários (EES) e Entidades 
de Apoio e Fomento (EAFs). 

- Atlas da Economia Solidária no Brasil (abordado na 
subseção 3.1.2): 
1. edição: ano de 2005 
2ª. Edição: ano de 2007 
3ª. Edição: ano de 2009 (em andamento) 

8) Recuperação de 
Empresas por 
Trabalhadores 

Ação cujo objetivo principal é contribuir 
para o fortalecimento de 
empreendimentos  autogestionários 

- Ações desenvolvidas pela  Secretaria Nacional de 
Economia Solidária (SENAES), em parceria com a 
União e Solidariedade das Cooperativas e 
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Organizados em 
Autogestão 

constituídos por trabalhadores(as) de 
empresas recuperadas ou em crise. 
Entende-se por empresas recuperadas em 
autogestão, as que se encontram em 
situação de crise jurídica e/ou financeira, 
nas quais os próprios trabalhadores(as) se 
interessam em se organizar para recupera-
las e assumir a gestão destas empresas em 
sistema de autogestão. 

empreendimentos de Economia Social do Brasil 
(UNISOL BRASIL) e com Associação nacional dos 
Trabalhadores(as) em Empresas de Autogestão 
(ANTEAG).   

9) Desenvolvimento e 
Disseminação de 
Conhecimentos e 
Tecnologias Sociais 
apropriadas à Economia 
Solidária 
 

Compreende o incentivo do 
desenvolvimento e a disseminação de 
conhecimentos sobre as potencialidades e 
desafios dos EES.  Os estudos e pesquisas 
são instrumentos para dar subsídio aos 
processos de formulação de políticas 
públicas para a Economia Solidária. 

- Campanha Nacional de Divulgação e Mobilização da 
Economia Solidária: tem intenção principal de 
informar e sensibilizar a população brasileira sobre o 
que é a Economia Solidária, apresentando seus valores 
e princípios e demonstrando suas potencialidades e 
desafios na promoção de um novo modelo de 
desenvolvimento includente, sustentável e solidário.  
 
- Estudos e Pesquisas sobre a Autogestão e Economia 
Solidária: ação que contribui para o desenvolvimento 
da divulgação da Economia Solidária pelo País, bem 
como subsidiar a formulação e implementação de 
políticas públicas e de marco jurídico para o setor, 
incentivo ao desenvolvimento e disseminação de 
inovações tecnológicas sociais e apropriadas às 
demandas dos EES. 
 
A exemplo de estudos já realizados destacam-se:  1) 
Tipologia da Economia Solidária e Autogestão; 2) 
Caracterização de Políticas Municipais e Estaduais de 
Economia Solidária; 3) Programas e Ações de Apoio à 
Economia Solidária no Governo Federal; 4) Estudos 
sobre o Marco Jurídico da Autogestão e da Economia 
Solidária; 5) A Nova Lei de Falências e Os 
Empreendimentos Autogestionários; 6) Análise do 
mapeamento da Economia Solidária no Brasil. 

10) Fomento às 
Incubadoras de 
Empreendimentos 
Econômicos Solidários 

Objetiva dar apoio para consolidação e 
ampliação das Incubadoras de 
Cooperativas Populares, fomentar a 
criação e o acompanhamento de 
cooperativas populares, produzir 
conhecimentos e formação para as 
cooperativas populares. 

Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de 
Cooperativas Populares (PRONINC). 
 

11) Elaboração do 
Marco Jurídico da 
Economia Solidária 

Propósito de elaborar as proposições 
normativas no sentido das adequações à 
legislação existente, como de criação de 
novas legislações que confiram 
reconhecimento jurídico à Economia 
Solidária e atendam às suas necessidades. 

As atividades desta área ocorrem por meio de 
encontros, seminários, reuniões de trabalho e 
contratação de consultorias.  

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  
Elaborado pelo autor.  
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APÊNDICE B: Municípios integrantes da Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária 
 

Relação dos municípios integrantes da Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária  

Região Centro-Oeste  Região Nordeste Região Norte Região Sudeste Região Sul  

U.F Município U.F Município U.F Município U.F Município U.F Município 

MS Dourados  SE Aracaju AC Bujari  MG Pirapora  PR Bela Vista do Paraíso  

GO Goiânia  BA Jaguaquara AC Assis Brasil  SP Campinas  SC Blumenau  

MS Campo Grande  BA Salvador  AC Brasiléia SP Santa Rosa do Viterbo  SC Chapecó  

MS Ivinhema  CE Maracanaú  AC Plácido de Castro  MG Barbacena  PR Paiçandu   

MS Caracol  CE Caucaia  AC Rio Branco  MG Montes Claros  RS Caxias do Sul  

MT Tangará da Serra  CE Sobral  PA Xinguara  MG São João Del Rei  RS Santa Maria  

MS Jardim  PB João Pessoa RO Porto Velho  MG Uberaba  RS Veranópolis  

  PE Afogados do Ingazeira TO Aliança do Tocantins  RJ Macaé  PR Londrina  

  PE Paulista  TO Couto Magalhães  SP Araraquara  PR Palotina  

  CE Santa Quitéria  TO Guaraí  SP Rio Claro  PR Sarandi  

  BA Camaçari  TO Palmas  MG Barroso  SC Itajaí  

  BA Vitória da Conquista TO São Sebastião do Tocantins  MG Esmeraldas  SC São Bento do Sul  

  CE Fortaleza  AM Manaus  ES Vila Velha  PR Sertanópolis  

  CE Palmacia    SP Itaquaquecetuba  RS Canoas  

  PE Recife    MG Belo Horizonte  RS Cruz Alta  

  PE Surubim   SP São José Rio Preto  RS Novo Hamburgo  

  RN Natal   SP Taboão da Serra  RS Santa Vitória do Palmar  
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      MG Ewbanck  RS São Leopoldo  

      MG Conselheiro Lafaiete RS São Lourenço do Sul  

      SP Americana  RS Viamão  

      SP Bauru  SC Concórdia  

      SP Botucatu  SC Joinville  

      SP Itapeva  PR São José dos Pinhais  

      SP Jandira    

      SP Nazaré Paulista    

      ES Cariacica    

      ES Vitória    

      MG Açucena    

      MG Betim    

      MG Congonhas    

      MG Governador Valadares    

      MG Ouro Branco    

      MG Santos Dumont    

      MG Teófilo Otoni    

      MG Varginha    

      RJ Mesquita    

      RJ Nova Iguaçu    

      RJ Petrópolis    

      RJ Teresópolis    



 164

      SP Araçatuba    

      SP Artur Nogueira    

      SP Carapicuíba    

      SP Cubatão    

      SP Diadema   

      SP Embu    

      SP Guarulhos    

      SP Hortolândia    

      SP Jacareí    

      SP Osasco    

      SP Registro   

      SP Santo André    

      SP São Bernardo do Campo    

      SP São Carlos    

      SP Suzano    

      SP Várzea Paulista    

      SP Atibaia    
 
Fonte: Rede de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária. Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Estatística TSE. Resultado da eleição. 
Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE C: População e indicadores socioeconômicos da região do Vale do Paraíba Paulista    
 

População 
residente  

(Estimativa 
2009)  

(1)  

População 
residente 
(Censo 
2000)   
 (2)  Município 

População 
economicamente 

ativa (PEA) 
total 
 (3)  

População 
economicamente 

ativa (PEA) 
total/ população 

residente        

População 
economicamente 

ativa (PEA) 
desocupada      

(4)  

(%)       
População 

economicamente 
ativa (PEA) 

desocupada / 
População 

economicamente 
ativa (PEA) 

total  

Trabalhadores 
informais      

(5)  

(%)           
Trabalhadores 

informais / 
população 
residente 

(%)    
Pobreza 
absoluta 

(6)  

(%)    
Pobreza 
subjetiva 

(7)  
IDH-M   

(8)  

2.582 2.618 Arapeí 1.151 43,96 111 9,64 432 16,50 40,58 37,98 0,716 
3.690 3.600 Areias 1.272 35,33 147 8,55 458 12,72 43,71 41,74 0,723 
4.765 3.614 Canas 1.538 42,55 220 14,30 435 12,04 49,29 44,73 0,753 
4.295 3.615 Monteiro Lobato 1.806 49,95 294 16,28 601 16,63 31,95 34,08 0,775 
5.550 3.992 Jambeiro 1.851 46,36 359 19,39 416 10,42 20,07 21,49 0,779 

4.245 4.047 
Redenção da 
Serra 1.532 37,85 219 14,30 579 14,31 42,60 45,89 0,736 

4.490 4.143 
São José do 
Barreiro  1.802 43,49 249 13,82 711 17,16 37,57 37,95 0,727 

4.909 4.957 Lagoinha 2.108 42,52 308 14,61 815 16,44 43,03 43,08 0,752 
5.841 5.378 Silveiras 2.521 46,87 185 7,34 1.203 22,37 30,87 33,02 0,721 
7.002 6.008 Lavrinhas 2.463 40,99 399 16,20 712 11,85 37,47 31,97 0,768 

6.896 6.328 
Santo Antônio do 
Pinhal 2.957 46,72 205 6,93 1.409 22,27 26,86 27,86 0,796 

7.674 6.952 
Natividade da 
Serra 2.624 37,74 194 7,39 1.249 17,97 39,57 42,55 0,733 

8.950 8.292 Igaratá 4.026 48,55 436 10,83 1.551 18,70 31,40 25,66 0,764 
9.527 8.577 Roseira 3.940 45,93 737 18,71 1.119 13,05 31,08 25,70 0,777 
11.197 9.112 Queluz 3.612 39,64 703 19,46 1.082 11,87 32,63 28,78 0,760 
10.822 9.713 Bananal 4.506 46,39 558 12,38 1.082 11,14 28,60 26,91 0,758 

10.966 10.355 
São Bento do 
Sapucaí 4.754 45,91 438 9,21 2.158 20,84 21,35 23,03 0,776 

10.908 10.429 
São Luís do 
Paraitinga 4.832 46,33 476 9,85 2.176 20,86 38,24 38,16 0,754 

13.881 13.010 Santa Branca 6.322 48,59 1.210 19,14 1.958 15,05 18,38 14,65 0,796 
20.668 13.605 Potim 6.440 47,33 1.248 19,38 2.742 20,15 36,82 30,23 0,758 



 166

14.709 15.200 Piquete 5.861 38,55 1.213 20,70 1.601 10,53 27,44 22,58 0,801 
16.833 17.009 Paraibuna 8.159 47,96 1.126 13,80 3.082 18,12 23,55 24,22 0,771 

190.400 170.554 sub-total 76.077 44,07 11.035 13,74 27.571 15,95 33,32 31,92 0,759 
26.011 20.836 Ilhabela 10.978 52,68 1.607 14,64 3.858 18,52 25,36 20,04 0,781 
23.735 23.090 Cunha 9.325 40,38 890 9,54 4.677 20,26 37,73 35,21 0,733 

34.666 27.205 
Cachoeira 
Paulista 11.690 42,97 1.958 16,75 3.962 14,56 23,87 21,28 0,794 

41.159 34.823 Tremembé 16.725 48,02 2.567 15,35 6.120 17,57 17,59 15,10 0,834 
37.629 34.904 Aparecida 17.185 49,24 2.660 15,48 7.337 21,02 21,08 16,29 0,804 

46.505 44.252 
Campos do 
Jordão 22.377 50,56 2.400 10,73 7.528 17,01 23,16 17,93 0,820 

209.705 185.110 sub-total 88.280 47,31 12.082 13,75 33.482 18,16 24,80 20,98 0,794 
73.631 58.038 São Sebastião 29.839 51,41 4.706 15,77 9.883 17,03 21,58 16,54 0,798 
81.096 66.861 Ubatuba 33.118 49,53 6.115 18,46 12.606 18,85 31,44 25,92 0,795 
79.957 73.492 Cruzeiro 32.119 43,70 7.035 21,90 8.205 11,16 21,78 17,21 0,809 
85.181 76.130 Caçapava 34.823 45,74 7.559 21,71 7.761 10,19 16,60 13,63 0,834 
82.770 77.990 Lorena 34.427 44,14 6.655 19,33 10.156 13,02 22,06 17,79 0,807 
96.125 78.921 Caraguatatuba 39.012 49,43 7.346 18,83 14.905 18,89 24,46 19,72 0,802 

498.760 431.432 sub-total 203.338 47,33 39.416 19,33 63.516 14,86 22,99 18,47 0,808 
113.357 104.219 Guaratinguetá 47.933 45,99 8.030 16,75 14.449 13,86 16,95 11,67 0,818 
144.613 126.026 Pindamonhangaba 57.213 45,39 13.166 23,01 15.915 12,63 21,03 16,86 0,815 
212.824 191.291 Jacareí 91.074 47,61 20.036 22,00 21.975 11,49 16,08 12,62 0,809 
273.426 244.165 Taubaté 116.152 47,57 21.170 18,23 31.522 12,91 14,69 11,57 0,837 
744.220 665.701 sub-total 312.372 46,64 62.402 20,00 83.861 12,72 17,19 13,18 0,820 

615.871 539.313 
São José dos 
Campos 263.070 48,77 51.033 19,40 65.633 12,17 13,25 9,94 0,849 

 
Fontes:  
(1) IBGE - Cidades. 
(2), (3), (4) e (5) Censo 2000 / Ver: Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda - Dados por Município (MTE). 
(6) e (7) IBGE - Mapa de Pobreza e Desigualdade - Municípios Brasileiros 2003. 
(8) PNUD / Ver: Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda - Dados por Município (MTE). 
 
Elaborado pelo autor.  
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APÊNDICE D: Gestores públicos entrevistados: ‘conhecimento dos gestores públicos 
acerca da Economia Solidária’ 

Secretaria Municipal Gestor Público Data da entrevista estruturada 
Desenvolvimento Social  A 

 
B 
 
 
 

C 

02/Fev/09 
 
 

08/Mai/09 
 
 
 

09/Set/09 
Meio Ambiente  D 06/Jul/09 
Relações de Trabalho  E 07/Ago/09 
Desenvolvimento 
Econômico e da Ciência 
e Tecnologia  

F 31/Ago/09 

Planejamento Urbano  G 31/Ago/09 
Elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE E: Questões aplicadas aos gestores públicos 
 

1 A Secretaria “X” apoia as cooperativas populares do município? 

 

(    ) Sim 

(     ) Não 

 

Se sim. Prosseguir na questão 2. 

 

Se não. Indica alguma secretaria municipal que apóia as cooperativas populares do 

município?  

 

2 Desde quando este apoio é realizado?  

 

3 De que forma este apoio é realizado (quais são as ações)? 
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APÊNDICE F: Gestores públicos entrevistados: ‘envolvimento e visão dos gestores 
públicos frente à Economia Solidária’ 

 

Secretaria Municipal Gestor Público Data da entrevista estruturada 
Desenvolvimento Social  A 

 
B 

18/Jan/10 
 

Repostas enviadas  
por e-mail 
24/Fev/10   

Relações do Trabalho  C 18/Mar/10 
              Elaborado pelo autor. 
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 APÊNDICE G: Questões aplicadas aos gestores públicos  
 

 Categoria 1 Economia Solidária 

 

1.1 O que se entende por Economia Solidária? 

1.2 Considera a Economia Solidária como uma alternativa de redução das desigualdades, 

exclusão social, bem como de enfrentamento ao desemprego e à pobreza? Justifique sua 

resposta. 

1.3 Identifica iniciativa(s) de Economia Solidária no município? Se sim, cite-a(s). 

1.4 Tem conhecimento de iniciativa(s)s de Economia Solidária em São José dos Campos, na 

região do Vale do Paraíba Paulista e/ou no Estado de São Paulo? Se sim, cite-a(s). 

1.5 Tem conhecimento de iniciativa(s) de Economia Solidária no Brasil? Se sim, cite-a(s). 

1.6 Tem conhecimento dos atores do movimento da Economia Solidária em São José dos 

Campos, na região do Vale do Paraíba Paulista e/ou no Estado de São Paulo? Se sim, cite-

o(s). 

1.7 Tem conhecimento dos atores do movimento da Economia Solidária no Brasil? Se sim, 

cite-o(s). 

 

 Categoria 2 Políticas Públicas de Economia Solidária  

 

2.1 O que se entende por Políticas Públicas? 

2.2 Quais são os elementos básicos para construção de Políticas Públicas?  

2.3 Quais são as dificuldades e facilidades encontradas na implementação de Políticas 

Públicas? 

2.4 Identifica ação(ões), programa(s) ou lei(s) relacionada(s) à Economia Solidária no 

município? Se sim, cite-a(s). 

2.5 Há participação do(a) gestor(a) entrevistado(a) com a(s) ação(ões), programa(s) ou lei(s) 

acima mencionada(s)? Se sim, comente-a. 

2.6 O(a) gestor(a) considera que há Políticas Públicas de Economia Solidária em São José dos 

Campos? Justifique sua resposta. Se não, responda a seguinte questão. 

2.6.1 O (a) gestor(a) vislumbra a possibilidade da construção de Políticas Públicas de 

Economia Solidária no município? Comente sua resposta. 

2.7 Tem conhecimento de apoio(s) do governo (federal, estadual ou municipal) oferecido(s) à 

Economia Solidária no Brasil? Se sim, cite-o(s).  
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2.8 Quais são os desafios e limites para a construção de Políticas Públicas de Economia 

Solidária no município? 

2.9 Para o(a) gestor(a), existe(m) elemento(s) positivo(s) para a construção de Políticas 

Públicas de Economia Solidária no município? Justifique sua resposta. 
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APÊNDICE H: Questões aplicadas aos(às) cooperados(as)   
 

Cooperado(a): _______________________________________________________________ 

EES: Cooperativa Futura 

 

 Categoria 1 Características gerais 

 

1 Antes de ingressar na cooperativa, era catador de materiais recicláveis na rua? 

(     ) sim 

            (     ) não. Indique a atividade anterior: ______________________________________  

 

2 Data de ingresso (entrada) no EES: 

(     ) desde a criação do EES 

(     ) outra data: informar  

 

3 Quais os principais motivos de entrada no EES? 

(     ) alternativa ao desemprego 

(     ) obter mais ganho 

(     ) complementar a renda 

(     ) trabalho associado 

(     ) acesso a financiamentos 

 

 Categoria 2 Percepção do(a) cooperado(a) frente à atuação da Prefeitura de São 

José dos Campos junto ao EES 

 

1 Em que dimensão(ões) ocorre(m) o apoio da Prefeitura de São José dos Campos junto ao 

EES?  

 

(    ) reconhece o apoio, porém desconhece onde ele efetivamente ocorre 

(     ) acesso a crédito e financiamento  

(     ) acompanhamento do empreendimento realizado por um gestor público 

(     ) aquisição de máquinas e equipamentos  

(     ) auxílio na comercialização dos produtos 

(     ) capacitação/qualificação profissional 
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(     ) educação cooperativista 

(     ) participação em eventos relacionados à cooperativa 

(     ) outros ___________________________________________________________ 

  

2 O(a) cooperado(a) tem alguma participação direta ou indireta na elaboração das ações 

realizadas pela Prefeitura de São José dos Campos no que diz respeito ao apoio ao EES?  

 

(     ) não tem participação direta e indireta 

(     ) acesso a crédito e financiamento  

(     ) acompanhamento do empreendimento realizado por um gestor público 

(     ) aquisição de máquinas e equipamentos  

(     ) auxílio na comercialização dos produtos 

(     ) capacitação/qualificação profissional 

(     ) educação cooperativista 

(     ) participação em eventos relacionados à cooperativa 

(     ) outros ___________________________________________________________ 

 

3 Alguma ação realizada pela Prefeitura de São José dos Campos, de acordo com a visão 

do(a) cooperado(a) pode ser aperfeiçoada (melhorada)?  

 

(     ) considera que não há motivo de aperfeiçoamento (melhoramento) das ações  

(     ) acesso a crédito e financiamento  

(     ) acompanhamento do empreendimento realizado por um gestor público 

(     ) aquisição de máquinas e equipamentos  

(     ) auxílio na comercialização dos produtos 

(     ) capacitação/qualificação profissional 

(     ) educação cooperativista 

(     ) participação em eventos relacionados à cooperativa 

(     ) outros ___________________________________________________________ 
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4 O(a) cooperado(a) tem alguma expectativa quanto às ações da Prefeitura de São José dos 

Campos junto ao EES? 

 

(     ) não tem nenhuma expectativa no que se trata das ações da Prefeitura junto ao 

EES   

(     ) acesso a crédito e financiamento  

(     ) acompanhamento do empreendimento realizado por um gestor público 

(     ) aquisição de máquinas e equipamentos  

(     ) auxílio na comercialização dos produtos 

(     ) capacitação/qualificação profissional 

(     ) educação cooperativista 

(     ) participação em eventos relacionados à cooperativa 

(     ) outros ___________________________________________________________ 

 

5 Quanto ao tempo de permanência da Prefeitura de São José dos Campos junto ao EES, 

pergunta-se: até quando, o cooperado (a) julga indispensável este apoio? 

 

(     ) julga dispensável o apoio da Prefeitura  

(     ) até 01 ano 

(     ) até 02 anos 

(     ) até 05 anos 

(     ) até 10 anos 

(     ) acima de 10 anos 

(    ) julga que o apoio da Prefeitura junto ao EES não deve se extinguir 

 

6 O(a) cooperado(a) tem conhecimento da Lei Municipal de Cooperativismo? 

 

(     ) Sim 

(     ) Não 
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7 No cômputo geral, qual é a avaliação do(a) cooperado(a) no que tange ao apoio da 

Prefeitura de São José dos Campos dado ao EES? 

 

(    ) positiva 

(    ) negativa 
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ANEXO A: Lei Municipal de Cooperativismo (São José dos Campos/SP)  
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ANEXO B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP)   

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) e/ou participar 
na pesquisa de campo referente ao projeto intitulado ‘ECONOMIA SOLIDÁRIA EM SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS: REFLEXÕES A PARTIR DA AÇÃO PÚBLICA’ desenvolvido por 
RONEY REZENDE RANGEL. Fui informado (a), ainda, de que a pesquisa é orientada por 
FRIEDHILDE MARIA KUSTNER MANOLESCU, a quem poderei contatar / consultar a 
qualquer momento que julgar necessário através do telefone (12) 3947-1136 ou e-mail 
frida@univap.br. 
 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 
incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o 
sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que 
em linhas gerais é “CONTRIBUIR NO APONTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 
COMO ALTERNATIVA NÃO CAPITALISTA DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
SOCIOECONÔMICAS, ESPECIALMENTE RELACIONADA À CRISE CONTEMPORÂNEA 
DO TRABALHO, MEDIANTE A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA BASEADA NOS 
PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE, COOPERAÇÃO E DEMOCRACIA SOCIAL COM O 
APOIO DO PODER PÚBLICO LOCAL”.  
 
 Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 
submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 
Saúde. 
 
 Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista estruturada 
mediante formulário. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo 
pesquisador e/ou sua orientadora. 
 
 Fui ainda informado (a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer momento, 
sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 
 
 Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP).  
 
 
São José dos Campos, ____ de _______________________ de _______ . 
 
Assinatura do (a) participante: __________________________________ 
Assinatura do pesquisador: _____________________________________ 
Assinatura do (a) testemunha: __________________________________      
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ANEXO C: Certificado de aprovação do projeto de pesquisa emitido pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Paraíba     

 

 


