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RESUMO 
 
Nas últimas décadas, o protagonismo coletivo dos Empreendimentos Econômicos 
Solidários (EES) que atuam na prestação de serviços de coleta e reciclagem de 
materiais, tem-se apresentado como uma proposta de organização do espaço 
urbano com a constituição de novos empreendimentos e cadeias produtivas 
solidárias. São atividades que ganharam um novo estímulo com a criação da 
Secretaria Nacional de Economia Solidária e com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos que atribuíram um papel preponderante para esses atores sociais. Essas 
experiências contribuem para construção de um caminho de desenvolvimento 
participativo, que assemelha-se  com a perspectiva pluralista de desenvolvimento do 
economista indiano Amartya Sen, que vai além da concepção simplista do aumento 
da renda, centrando-se no processo de expansão das liberdades que as pessoas 
desfrutam. O objetivo desta dissertação é situar a perspectiva do desenvolvimento 
endógeno junto ao segmento de Serviços de Coleta e Reciclagem de Materiais no 
campo da Economia Solidária, por meio da análise da experiência da Cooperativa 
de Coleta Seletiva e Reciclagem Amigos do Planeta, localizada no município de 
Lauro de Freitas – BA, no período de 2004 a 2013. Para isto foram adotados os 
seguintes procedimentos: análise das principais contribuições da literatura 
internacional que trata do fenômeno da pluriatividade; revisão da literatura nacional 
que analisa a emergência e a evolução dos empreendimentos da economia solidária 
no Brasil; pesquisa bibliográfica e documental; e, avaliação sócio-econômica dos 
EES. O problema norteador deste trabalho, compreensivamente, é: qual o sentido 
da perspectiva endógena junto ao segmento de Serviços de Coleta e Reciclagem de 
Materiais no campo da Economia Solidária? Parte-se da hipótese de que o 
desenvolvimento destas práticas pressupõe uma ambiência que remova as 
principais fontes de privação que envolvem as condições de existência desses 
empreendimentos. Os resultados obtidos revelam que, não basta que o 
desenvolvimento seja construído com a participação dos atores sociais, mas que 
existam minimamente as condições necessárias para que tais experiências possam 
se firmar de forma a alcançarem os seus objetivos. Sendo assim, não se trata 
apenas de uma questão estritamente econômica, mas pressupõe ações políticas 
voltadas para um processo de transformação social. 
 
Palavras chave: Economia solidária. Desenvolvimento. Liberdade. Ambiência. 
Viabilidade. 
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ABSTRACT 
 
In recent decades, the collective leadership of the Solidary Economical Enterprises 
(ESS) that are active in providing collection and recycling services, has been 
presented as a proposal for the organization of urban space with the creation of new 
enterprises and solidarity production chains. Are activities that have gained a new 
stimulus to the creation of the National Secretariat of Solidarity Economy and the 
National Policy on Solid Waste that assigned a leading role in these social actors. 
These experiences contribute to building a participatory development path, 
resembling with the pluralistic perspective of development of the Indian economist 
Amartya Sen, that goes beyond the simplistic design of the increased income, 
focusing on the process of expanding freedoms that people enjoy. The aim of this 
work is to situate the perspective of endogenous development with the Collection 
Services segment and Material Recycling in the field of Solidarity Economy, through 
the analysis of the experience of the Cooperative of Selective Collection and 
Recycling Friends of the planet, located in the municipality of Lauro to Freitas - BA, 
from 2004 to 2013. for this the following procedures were adopted: analysis of the 
main contributions of the international literature on the phenomenon of pluriactivity; 
review of national literature that analyzes the emergence and evolution of the 
projects of solidarity economy in Brazil; bibliographical and documentary research; 
and socio-economic evaluation of the EES. The guiding problem of this work, 
understandably, is: what is the meaning of endogenous perspective with the 
Materials Collection and Recycling Services segment in the field of Solidarity 
Economy? It starts with the hypothesis that the development of these practices 
requires an environment that removes the main sources of deprivation involving the 
conditions of existence of these enterprises. The results show that not enough 
development to be built with the participation of social actors, but there are minimally 
necessary conditions for such experiences can take hold in order to achieve their 
goals. Thus, not only is it a strictly economic issue, but requires political actions for a 
process of social transformation. 
 
Keywords: Solidarity Economy. Development. Freedom. Ambience. Viability. 
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INTRODUÇÃO 

 

O modo de produção Fordista, baseado em grandes plantas industriais, 

operando sob um regime altamente hierarquizado e centralizado por parte de 

autoridade industrial, ditava o ritmo das políticas até o período posterior da Segunda 

Guerra Mundial (BEDUSCHI FILHO e ABRAMOVAY, 2004, p. 39). Por sua vez, o 

Estado tinha o papel de associar os investimentos públicos com o capital privado, 

promovendo o suporte necessário para a localização dessas grandes plantas 

industriais. 

Entretanto, a rigidez do modelo e a intensa organização do trabalho levaram 

o Fordismo ao declínio. Diante dessa perspectiva, emerge no mundo uma 

concepção flexível da produção, iniciando um processo de crise que teve seu ápice 

com a implantação de medidas de ajustes pautadas na desestruturação da base 

econômica para criação de uma nova estrutura flexível, acompanhada da passagem 

de um Estado estruturador para um Estado regulador ajustado às exigências do 

novo modelo de acumulação das economias capitalistas. 

Seguindo essa tendência, o movimento de internacionalização do capital 

iniciou a buscar por economias que ofertassem serviços especializados. Com isso, o 

capital passou a distribuir recursos em escala inter-regional ou internacional, em 

busca de novas oportunidades. Contudo, a expansão de uma escala local para uma 

escala inter-regional acabou por suscitar uma fluência de acontecimentos, 

adentrando a década de 80 e 90, e teve como resultado imediato uma maior 

proximidade entre as economias internacionais.  

No Brasil, tal impacto foi sentido, sobretudo, nos empregos do setor 

industrial, ocasionados, ora pelos ajustes implementados na produção, ora pelas 

falências registradas que chegaram a atingir diversos setores da economia. Neste 

contexto de acontecimentos, ganha destaque no Brasil, um conjunto significativos de 

experiências econômicas que compartilham traços constitutivos e essenciais de 

solidariedade, mutualismo, cooperação e autogestão comunitária, que tiveram 

origem, sobretudo, de um processo de recuperação das matrizes produtivas que 

vieram a sucumbir à crise, possibilitando o desenvolvimento de tecnologias sociais 

com intuito de explorar as oportunidades, oferecidas pela legislação aos 

trabalhadores, de arrendar ou adquirir o patrimônio dos antigos empregadores e 
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assim preservarem os seus postos de trabalhos (ARROYO; SCHUCH, 2006; SANTOS, 

2005). 

Logo, esse fenômeno viria a ser reconhecido pelo nome de Economia 

Solidária. Porém, enquanto parte da literatura correlaciona o surgimento da 

economia solidária com as experiências vividas na Europa do século XVIII e XIX, 

este fenômeno no Brasil expressa um significado diferente. São atividades que 

merecem destaque dentro do contexto brasileiro apenas a partir do século XX, 

sobretudo, da década de 80. 

Ainda, essas atividades têm evoluído e tomando novas formatações, 

trazendo consigo uma carência de estudos que precisam ser aprofundados. Faz-se 

referência ao protagonismo coletivo dos Empreendimentos Econômicos Solidários 

(EES) que atuam na prestação de serviços de coleta e reciclagem de materiais. 

Experiências essas que tem se apresentado como uma proposta de 

organização dos espaços urbanos com a constituição de novos empreendimentos e 

cadeias produtivas solidárias. São atividades que têm ganhado um novo estimulo 

com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária1 e com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos2, que tem atribuído um papel preponderante para 

esses atores sociais. 

 Sendo assim, esta dissertação tem por objetivo explicitar o sentido do 

desenvolvimento em práticas empreendedoras que culminam em uma estratégia de 

inserção social? Mais precisamente, qual o sentido da perspectiva endógena junto 

ao segmento de Serviços de Coleta e Reciclagem de Materiais no campo da 

Economia Solidária? Para isso, serão apresentados e analisados os resultados 

obtidos através de pesquisa de campo realizada junto a Cooperativa de Coleta 

Seletiva e Reciclagem Amigos do Planeta e com os gestores do empreendimento de 

economia solidária, assim como a apreciação dos seus resultados que serão 

interpretados segundo embasamento teórico desenvolvido através de pesquisa 

bibliográfica e documental. 

A análise compreenderá o período 2004-2013, espaço-temporal que engloba 

diversos aspectos como o momento inicial de constituição da cooperativa, 

investimentos em infraestrutura e análise de indicadores que fundamentam o 

                                                 
1
A Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) surgiu em 2003, num momento em que a economia 

solidária estava entrando numa fase de crescente reconhecimento público e incipiente institucionalização. 
2
 Lei n 12.305, de 2 de agosto de 2010. 
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desempenho do empreendimento. Os dados foram coletados por meio de dois 

instrumentos: (1) através da elaboração do Estudo de Viabilidade Econômica e 

Social3 do empreendimento, realizado com a participação dos cooperados, 

objetivando a obtenção de dados pertinentes à forma de organização e ao 

desempenho econômico do empreendimento; (2), utilização de um formulário 

aplicado com o presidente do empreendimento com o objetivo de conhecer o perfil 

socioeconômico dos cooperados, bem como identificar a dimensão multidimensional 

(sociopolítica, organizacional e ambiental do empreendimento), que envolve o 

estudo em questão. 

Esta dissertação é composta de quatro seções. A seção 1 tem por objetivo 

apresentar a economia solidária com base em uma pesquisa conceitual e 

demarcatória acerca do seu surgimento no Brasil. Assim, será apresentado o 

contexto das economias capitalistas após a década de 1970, com ênfase nas 

mudanças estruturais que se processaram na economia e na readequação do papel 

do Estado.  

A seção 2 tem por objetivo caracterizar os Empreendimentos Econômicos 

Solidários de acordo com o Mapeamento Nacional de Economia Solidária; situar os 

EES de serviços de coleta e reciclagem de materiais dentro do universo da 

economia solidária no Brasil; e, apresentar o Complexo Cooperativo de Reciclagem 

da Bahia. 

A seção 3 tem por objetivo caracterizar as diferenças implícitas presente na 

abordagem clássica que vai do crescimento ao desenvolvimento econômico; 

Apresentar a abordagem teórica do desenvolvimento como liberdade do economista 

indiano Amartya Sen; explicitar a abordagem do desenvolvimento endógeno, com 

ênfase no processo de participação social; problematizar e apresentar os desafios 

do desenvolvimento na economia solidária. 

Por fim, a seção 4 apresenta o estudo de viabilidade econômica do 

empreendimento selecionado; examina os resultados obtidos através de pesquisa 

de campo realizada junto a Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem Amigos do 

Planeta e com os gestores do empreendimento de economia solidária; e, apreciação 

dos resultados segundo embasamento teórico desenvolvido através de pesquisa 

                                                 
3
 Procedimentos metodológicos em anexo. 
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bibliográfica e documental aplicada à análise dos indicadores econômicos, 

sociopolíticos, organizacionais e ambientais. 

 

OBJETO DE ESTUDO4 

 

A Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem Amigos do Planeta foi 

formada originalmente por ex-catadores, trabalhadores da atividade de coleta de 

resíduos sólidos para reciclagem e de desempregados. Por um longo período, 

muitos deles trabalharam de forma individual (“catador avulso”, como são 

conhecidos aqueles que trabalham nestas condições), vendendo diariamente o 

produto do seu trabalho para atravessadores locais ou estocando pequenas 

quantidades em espaços inapropriados, geralmente suas próprias residências. 

Esses trabalhadores são, em sua maioria, residentes da Comunidade de Portão, 

pertencente ao município de Lauro de Freitas (BA). Ao longo do ano de 2004, 

juntaram-se com o propósito de organizar o seu trabalho de forma coletiva. Apesar 

de alguns se conhecerem e já haver um grau mínimo de solidariedade entre eles, 

nenhuma das etapas da atividade produtiva era realizada conjuntamente, até então.  

Composto inicialmente por um grupo de 21 associados, o número de 

mulheres e homens era bastante equilibrado, visto que 51% eram mulheres e 49% 

homens. Quanto à faixa etária cerca de 60% com idade acima de 45 anos, o que 

denota a grande dificuldade desse contingente de retornar ao mercado formal de 

trabalho.  Com baixa escolaridade (66% tem no máximo o 1º grau incompleto), 70% 

eram considerados como principais responsáveis pela única fonte de renda familiar 

(AMIGOS DO PLANETA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Elaborado com base em documentos e relatório fornecidos pelo empreendimento. 
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Tabela 1: Informações sobre o município de Lauro de Freitas – BA (2013). 

Indicador Referência 

Unidade Federativa Bahia 

Mesorregião Metropolitana de Salvador 

Distância até a capital 15 Km 

Área 57,687 Km2 

População 184.383 hab. (IBGE, 2013) 

Densidade 3.196,27 hab/Km2 

IDHM 0,754 (PNUD, 2010) 

PIB R$ 3.156.015 mil (IBGE, 2010) 

PIB per capita R$ 19.313,00 (IBGE, 2010) 

Fonte:IBGE(2010, 2013); PNUD(2010). Elaborada pelo autor. 

 

A Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem Amigos do Planeta está 

localizada no Município de Lauto de Freitas (Região Metropolitana de Salvador), no 

Estado da Bahia (Tabela 1). Conta com uma população estimada em 184.383 mil 

habitantes, espalhados por uma área de 57 km2 (IBGE, 2013). Lauro de Freitas 

possui uma posição de destaque dentro do cenário baiano, com um IDHM de 0,754, 

semelhante ao de muitas cidades consideradas desenvolvidas (PNUD, 2010). 

Contudo, as desigualdades são existentes, e acabam dividindo a cidade em dois 

pólos antagônicos.  

Inserida nesse universo contraditório de opulência e pobreza está a 

Comunidade de Portão. Considerada o segundo maior bairro em população do 

município, está separado pela Estrada do Coco, de Vilas do Atlântico, que 

originalmente foi um condomínio de luxo construído para abrigar a classe média que 

fugia da agitação de Salvador. Trata-se de uma localidade que guarda uma forte 

herança colonial, sobretudo através das marcas da escravidão e da predominância 

de atividades extrativas realizadas pelos setores populares. 

Essa característica não sobressai somente nos traços físicos dos seus 

moradores, mas também nos aspectos culturais, sendo forte nessa região as formas 

organizativas derivadas da resistência, como os terreiros de candomblé e os grupos 

de capoeira. Mesmo aquelas organizações mais “modernas”, como as associações 

de bairro (que são inúmeras na região) e os grupos recreativos, carregam os traços 

dessa história.  

Com a expansão da cidade de Lauro de Freitas, realizada principalmente na 

segunda metade do século passado, a comunidade de Portão passou a se localizar 
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nas proximidades de bairros de classe média e classe média alta (centro de Lauro 

de Freitas e Vilas do Atlântico), e dessa forma os seus moradores passaram a 

exercer atividades ligadas a esse novo mundo moderno, como a de empregadas 

domésticas, porteiros, zeladores, caixas de supermercados e outros serviços. 

Apesar do novo panorama organizacional do trabalho na comunidade, as questões 

relacionadas ao desemprego e exclusão social ainda se mostram consideráveis. São 

muitos os trabalhadores que não conseguem ingressar no mercado de trabalho. 

Muitas vezes vítimas do preconceito racial ou da falta de escolaridade, são 

relegados a viverem à margem como trabalhadores autônomos, desenvolvendo 

diversos tipos de atividades precárias. 

Tomando conhecimento dessa situação, um grupo de desempregados e 

catadores de materiais recicláveis decidiram abraçar o desafio para desenvolver a 

coleta seletiva no seu respectivo bairro. Naquela época, a renda não passava de R$ 

80,00 por mês. Segundo o próprio grupo: 

 

O maior desafio era a comercialização dos produtos, pois como não 
tínhamos experiência e nossa demanda era pequena, tínhamos que 
vender nossos materiais a intermediários. Logo compreendemos 
que, juntos e organizados em grupo de trabalho, poderíamos mudar 
e fazer a diferença.  Além disso, por não dispormos de infraestrutura 
ocorria alta rotatividade no grupo, com entrada e saída de pessoas 
constantemente (AMIGOS DO PLANETA, 2013). 

 

Assim, coube ao grupo se mobilizar para conseguir apoio de alguma 

instituição que pudesse auxiliar o processo de consolidação inicial do 

empreendimento. Enfim, tal apoio foi encontrado junto à Associação Beneficente de 

Portão (ASPEBO), que ofereceu assistência jurídica, apoiando também na execução 

de projetos em parceria com o empreendimento e com a Instituição Rotary Club de 

Lauro de Freitas, que ajudou na aquisição de equipamentos que foram de 

fundamental importância para prover a sustentabilidade do empreendimento na sua 

fase inicial. 

Foi a partir deste momento também que o grupo passou a se identificar 

enquanto Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem Amigos do Planeta, 

reconhecimento este de identidade que reflete uma estratégia do grupo para superar 

o estigma que carrega a atividade. Desta forma, segundo o estatuto próprio, o 

empreendimento se constitui com o objetivo social de prestação de serviços aos 
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seus associados com base na participação, ajuda mútua e autogestão dos mesmos, 

visando à estabilidade econômica e o bem estar social de todos.   

Atualmente, a Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem Amigos do 

Planeta desenvolve projetos e ações que tem por fim promover a melhoria da 

qualidade de vida dos cooperados, através da valorização da economia solidária. 

Dos projetos desenvolvidos com participação da cooperativa, ao longo desse 

período, merecem destaque: a criação do Complexo Cooperativo de Reciclagem da 

Bahia, a participação nos fóruns locais e o projeto Escolinha de Música Tocando 

Ciranda.  

 

MOTIVAÇÃO E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

A escolha do tema está ligada com afinidade intelectual e profissional, 

sobretudo, com as atividades que foram desenvolvidas na Incubadora Tecnológica 

de Cooperativas Populares da Universidade Católica do Salvador (ITCP/UCSAL)5, 

da qual participei como estagiário junto aos empreendimentos da economia popular 

solidária, com a orientação do professor Gabriel Kraychete Sobrinho6. Mais tarde, tal 

experiência veio a ganhar maior visibilidade com a realização das atividades de 

assessoria que foram desenvolvidas na Associação dos Pequenos Agricultores da 

Comunidade de Boa União, e posteriormente, na Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do Estado da Bahia (CONDER).  

O estudo se faz oportuno diante da problemática que envolve a capacidade 

de sobrevivência das iniciativas da economia solidária. É um tema que vem 

adquirindo maior visibilidade com a criação da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária. Trata-se de uma experiência pioneira, pois pela primeira vez o governo 

assume outra via para o trabalho que não o emprego assalariado (BARBOSA, 

2007).  

 

 

 

                                                 
5
 Participação como estagiário durante o período 2006 a 2009. 

6
 Professor titular da Universidade Católica do Salvador e pesquisador do Núcleo de Estudos do Trabalho (NET-
UCSAL), onde coordena, desde 1998, o programa de pesquisa e extensão Economia dos Setores Populares. 
Coordenador da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – ITCP/UCSAL. 
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QUESTÃO DE PESQUISA E HIPÓTESE 

 

Apesar da importância crescente do tema, ainda existe uma carência de 

pesquisas e informações que versem sobre a questão do desempenho dos EES. 

Cabe ressaltar as dificuldades que foram encontradas no processo de adaptação de 

uma tecnologia social voltada para conceber a lógica peculiar dos empreendimentos 

econômicos solidários. A experiência de assessoria junto aos EES, ao longo de três 

anos de vivência, permitiu identificar uma série de dificuldades de conciliação entre 

teoria e vivência prática que acompanham o processo de surgimento, 

desenvolvimento e consolidação dessas atividades. Tais dificuldades partem da 

compreensão de que os empreendimentos econômicos solidários apresentam uma 

racionalidade que os diferenciam dos empreendimentos da economia capitalista. 

Enquanto na empresa capitalista o processo de trabalho começa com um 

contrato que estabelece as condições de venda da força de trabalho pelo 

trabalhador e na sua compra pelo empregador, nos empreendimentos econômicos 

solidários o processo de trabalho tem inicio com a definição das chamadas “regras 

do jogo”, onde todos os envolvidos na produção estabelecem os critérios de 

participação e a forma como se dará a remuneração de cada um dos associados 

(KRAYCHETE, 2000). Ainda, à medida que os empreendimentos da economia 

capitalista têm a sua razão de ser na busca pelo lucro, os empreendimentos 

econômicos solidários têm como finalidade a “reprodução ampliada da vida” 

(CORAGGIO, 2000), designando que a melhoria da qualidade de vida não significa 

apenas maiores ganhos financeiros.  

Assim, com uma racionalidade diferenciada, os EES se apresentam como um 

desafio para os pesquisadores sociais, pois como compreender o sentido do 

desenvolvimento em práticas empreendedoras que culminam em uma estratégia de 

inserção social? Mais precisamente, qual o sentido da perspectiva endógena junto 

ao segmento de Serviços de Coleta e Reciclagem de Materiais no campo da 

Economia Solidária? 

Parte-se da hipótese de que o desenvolvimento destas práticas pressupõe 

uma ambiência que remova as principais fontes de privação que envolvem as 

condições de existência desses empreendimentos. Assim, não basta que o 

desenvolvimento seja construído com a participação dos atores sociais, mas que 
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existam minimamente as condições necessárias para que tais experiências possam 

se firmar de forma a alcançarem os seus objetivos.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

O trabalho proposto tem como objetivo geral situar a perspectiva do 

desenvolvimento endógeno junto ao segmento de Serviços de Coleta e Reciclagem 

de Materiais no campo da Economia Solidária, tendo como referência um estudo de 

caso figurativo do Estado da Bahia. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Apresentar a economia solidária com base em uma pesquisa conceitual e 

demarcatória acerca do seu surgimento no Brasil; 

2. Caracterizar os Empreendimentos Econômicos Solidários de acordo com o 

Mapeamento Nacional de Economia Solidária; 

3. Problematizar o desenvolvimento no campo da economia solidária; e, 

4. Realização do estudo de viabilidade econômica e social 

 

Justificativa e Metodologia 

 

Do ponto de vista metodológico, consistirá em uma pesquisa de ordem 

qualitativa e quantitativa que utilizará o método dedutivo. O trabalho possui um 

delineamento histórico, descritivo e analítico. A análise compreenderá o período 

2004-2013, espaço-temporal que engloba diversos aspectos como o momento inicial 

de constituição da cooperativa, investimentos em infraestrutura e análise de 

indicadores que fundamentam o desempenho do empreendimento. 

Esta dissertação foi baseada em pesquisas bibliográficas – livros, artigos 

científicos de autores e teses que abordam a temática proposta – e documental – 

fundamentada nos documentos do empreendimento, bem como em registro e 

relatórios disponibilizados pelas equipes técnicas que prestaram trabalho de 

assessoria junto à cooperativa. 

Para a análise da experiência da Cooperativa de Coleta Seletiva e 

Reciclagem Amigos do Planeta o estudo utilizou o recurso metodológico da 
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aplicação de questionário semi-estruturado, bem como a promoção de oficinas para 

realização do estudo de viabilidade econômica e social do empreendimento. Nesse 

sentido, salienta-se que estas foram realizadas com os principais representantes da 

cooperativa.  

 No tocante a coleta de dados, foram utilizados dados secundários, originados 

e/ou publicados pelo Sistema Nacional de Informações da Economia Solidária 

(SIES), composto por informações de empreendimentos econômicos solidários 

(EES), de entidades de apoio, assessoria e fomento (EAF).  

Assim, para essa dissertação, adota-se a concepção de metodologia como 

“[...] um conjunto de métodos utilizados dentro de um determinado setor de 

atividades” (LEGENDRE, 1993, p.845 apud OLIVEIRA, 2008, p.43). Nessa 

perspectiva, a metodologia de pesquisa compreende a utilização de métodos, o que 

exige o estabelecimento de procedimentos didáticos, metodológicos e técnicos.  

Visto isto, o modelo de pesquisa adotado para o desenvolvimento desta 

dissertação caracteriza-se por um estudo que envolve simultaneamente uma 

abordagem quantitativa e qualitativa aplicada a um estudo de caso. 

O estudo de caso compreende uma estratégia metodológica do tipo 

exploratório, descritivo e interpretativo (HUBERMAN, 1991; YIN, 2005; MUCCHIELLI 

1996 apud OLIVEIRA, 2008, p.55).  

 

O método de estudo de caso permite uma investigação para se 
preservar as características holísticas e significativas dos 
acontecimentos da vida real, tais como: ciclos de vida individuais, 
processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em 
regiões urbanas, relações internacionais e maturação de setores 
econômicos (YIN, 2005, p. 20 apud OLIVEIRA, 2008, p.55). 

 

Desta forma, a adoção do estudo de caso tem o contributo de elucidar uma 

série de questões referentes à complexidade que envolve a natureza especifica dos 

empreendimentos de economia solidária, enriquecendo a pesquisa por meio de uma 

análise de confrontação entre teoria e prática, vivenciada através da pesquisa de 

campo. 
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTO E EMERGÊNCIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO 

BRASIL 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar a economia solidária de forma 

conceitual com a demarcação do seu surgimento no Brasil; caracterizar o cenário 

das economias capitalistas após a década de 1970; apresentar a reestruturação do 

papel do Estado na economia; e, por fim, apresentar de forma breve os princípios e 

valores da economia solidária. 

 

1.1. O CENÁRIO DAS ECONOMIAS CAPITALISTAS APÓS 1970 

 

Ao longo do século XX, mas, sobretudo, no período que ficou conhecido como 

“anos dourados do capitalismo”, prevaleceu a estabilidade e o crescimento 

econômico. Contudo, o rompimento do acordo de Bretton Woods7 por parte dos 

Estados Unidos, em 1971, somado ao primeiro choque do petróleo, colocou fim a 

um longo período de equilíbrio e crescimento econômico (KILSZTAJN, 1989). Desse 

modo, 

 

a crise econômica dos anos 1970 atingiu os países capitalistas que 
enfrentaram um processo de crise estrutural do capital, resultado da 
quebra do sistema monetário internacional, da explosão da dívida 
externa e da tendência decrescente da taxa de lucro. (ANTUNES, 
2005; CARCANOLO & NAKATANI, 2006 apud STEIM, 2000, p. 151). 

 

Esses acontecimentos ocorreram concomitantemente com as mudanças no 

processo produtivo, culminando na substituição do padrão de acumulação fordista8 e 

taylorista9 por uma nova forma de organização do trabalho (HARVEY, 1998). 

Embora o momento de ruptura tenha se manifestado em um cenário de crise, a 

fragilidade da base produtiva da economia já vinha sendo manifesta em períodos 

anteriores. Assim, próximo ao final da década de 1960, o modelo fordista passou a 

                                                 
7
 Acordo realizado em 1944 que transformou o dólar na moeda-reserva mundial e vinculou com firmeza o 
desenvolvimento econômico do mundo à política fiscal e monetária Norte-Americana (HARVEY, 2010).  
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apresentar uma série de dificuldades que podem ser compreendidas a luz de uma 

única palavra: rigidez. 

 

Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de 
larga escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa 
que impediam muita flexibilidade de planejamento e presumiam 
crescimento estável em mercados de consumos invariantes. Havia 
problemas de rigidez nos mercados, na alocação e nos contratos de 
trabalho (especialmente no chamado setor “monopolista”) (HARVEY, 
2010, p. 136). 

 

Enquanto isso, novas tecnologias da informação suscitaram importantes 

possibilidades que levaram a uma nova espécie de reestruturação produtiva 

baseadas nas formas flexíveis de organização do trabalho. De modo igual, a nova 

tecnologia permitiu reduzir o tempo de giro, considerado elemento chave da 

lucratividade capitalista, pelo uso de novas tecnologias produtivas (automação, 

robôs), e de novas formas organizacionais (sistema de gerenciamento de estoques 

“justi-in-time”) (HARVEY, 2010).  

Desta forma, a flexibilização da organização do trabalho e dos processos 

produtivos despontaram como uma solução viável para conter a crise manifesta do 

modelo fordista. Trata-se de modalidades diferenciadas de produção que se 

apoiaram na “[...] flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, 

dos produtos e padrões de consumo” (HARVEY, 2010). 

Logo, as economias de escala, preteridas pela produção fordista de massa, 

passam a ser substituídas gradativamente pelo crescimento das manufaturas 

(HARVEY, 2010). Seguindo essa tendência, o movimento de internacionalização do 

capital começou a buscar por economias que ofertassem serviços especializados. 

Com isso, as empresas passaram a distribuir recursos em escala inter-regional ou 

internacional, em busca de novas oportunidades de explorar trabalho em diferentes 

localidades. Assim, não apenas transferiam a produção para regiões onde o trabalho 

era mais barato, mas também mantiveram a tendência de separar vários tipos de 

trabalho administrativo e burocrático dos trabalhos manuais da produção (KON, 

2004). Com isso, as 

 

novas técnicas e novas formas organizacionais de produção 
puseram em risco os negócios de organização tradicional, 
espalhando uma onda de bancarrotas, fechamento de fábricas, 
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desindustrialização e reestruturações que ameaçou até as 
corporações mais poderosas (HARVEY, 2010, p. 146). 

 

Deste modo, a expansão de uma escala local para uma escala inter-regional 

acabou por suscitar uma fluência de acontecimentos, adentrando a década de 1980 

e 1990, e teve como resultado imediato uma maior proximidade entre as economias 

internacionais. No Brasil, tal impacto foi sentido, sobretudo, nos empregos do setor 

industrial, dentro do quadro institucional e econômico - política de estabilização do 

Plano Real e através das reformas institucionais na década de 1990 - com impactos 

significativos quanto à concorrência dos produtos importados. Para a indústria 

brasileira aperfeiçoar o desempenho, adotou-se novas tecnologias, formas de 

organização de produção e redução de custos (BASTOS, 2000). 

 

1.2. CRISE DO ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL E A EMERGÊNCIA DO 

FENÔMENO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL 

 

Porém, até que os acontecimentos fossem evidenciados, a figura do Estado 

provedor manteve um papel de destaque no campo econômico, político e social. Tal 

concepção vem a se fortalecer no período Pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo 

como uma fórmula de sucesso para superar os efeitos duradouros da crise de 1930. 

Trata-se de uma combinação exitosa envolvendo uma nova interação entre capital e 

trabalho e entre capitalismo e democracia, propiciando uma ampla garantia de 

direitos sociais (STEIM, 2000). 

 

O Welfare State tinha como finalidade a intervenção no planejamento 
econômico, montando esquemas de transferências sociais, 
disponibilizando bens e serviços aos cidadãos (COUTO, 2006). Este 
modelo de Estado Social contribuiu para o Boom Econômico nesses 
países (Alemanha, Inglaterra, França, entre outros), até o final da 
década de 60 do século XX (GOERCK, 2009, p. 67). 

 

Contudo, “desde 1975 a festa do crescimento acabou e a expansão das 

políticas do Welfare State tem sido severamente restringida [...]” (PIERSON, 1991 

apud STEIM, 2010, p. 143). Como principais causas apontam-se: o surgimento do 

período de crise de 1975-1980 (correspondendo ao desequilíbrio do capitalismo 

assistencial), produzindo uma crise de confiança na sustentabilidade do Estado 

keynesiano; a ascensão do governo Thatcher (Inglaterra) e Reagan (EUA) e os 
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programas de ruptura ideológica; e, por fim, o forte descompasso entre receitas e 

despesas, conduzindo ao endividamento do setor público.  

Por conseguinte, há uma reestruturação acerca do papel do Estado, que 

implica no seu afastamento da economia, deixando espaço aberto para o avanço da 

ideologia liberal, pautada na livre atuação do mercado, e no não intervencionismo 

como a melhor fórmula para lidar com os problemas econômicos e sociais. Com isso 

ocorre que os Estados nacionais  

 

[...] com a implantação do referencial teórico neoliberal, tornaram-se 
dependentes das relações de mercado estabelecidas mundialmente, 
inclusive no que diz respeito às políticas estatais (FIORI, 2001). Em 
novembro de 1989, foi realizado nos Estados Unidos da América um 
encontro designado de Consenso de Washington. Este encontro 
tornou-se mundialmente conhecido por ter como perspectiva o 
ajustamento das “economias dos países periféricos às novas 
exigências dos países centrais, ao processo de reestruturação 
produtiva e de reordenamento dos mercados no plano internacional” 
(DRUCK, 1999, p. 23 apud GOERCK, 2009, p. 71). 

 

A adoção dos novos procedimentos foi duramente imposta aos países Latino-

americanos, asiáticos e africanos, e teve como principais objetivos: corte nos déficits 

públicos e adoção de políticas ortodoxas de combate à inflação; privatização 

generalizada; dolarização das economias periféricas e a sobrevalorização das 

moedas nacionais; desregulamentação dos mercados e implantação de princípios 

liberais nas finanças e no comércio. Sobre essa nova perspectiva, o Estado deixa de 

ser responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social, para se tornar 

promotor e regulador desse desenvolvimento, delegando para o setor privado as 

atividades que passam a ser controladas pelo mercado (GOERCK, 2009). 

Ainda assim, tais mudanças não foram capazes de contornar os problemas 

sociais e econômicos emergentes do final do século XX. Ao invés disso, adoções 

dos princípios liberais só agravaram as questões já existentes.  

 

Parece consenso, entre os estudiosos da questão do Estado, a idéia 
de que a última década tem sido dominada por forte ofensiva das 
teses neoliberais, hegemônicas na condução das políticas públicas. 
Há controvérsias quanto à análise de seus efeitos: no entanto, 
Manuel Castells considera que “El efecto real de dichas ideas há sido 
relativamente limitado em los sistemas de La protección social” 
(1997, p.179). Por isso, afirma que nem a administração Thatcher no 
Reino Unido, nem a administração Reagan nos Estados Unidos 
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conseguiram reduzir substancialmente o gasto social apesar dos 
esforços na privatização (STEIM, 2000, p. 144). 

 

Assim, diante de um cenário de crise e reestruturação emerge o que a 

literatura veio a denominar da “nova questão social”, caracterizada, sobretudo, pelo 

crescente índice de desemprego estrutural e da pobreza, acompanhados do 

fenômeno da exclusão social. De acordo com o pensamento de Castells (1999), 

trata-se da tomada de consciência das condições de existência das populações que 

são as vitimas da revolução industrial. Corresponde à constatação de que os 

problemas derivados do desemprego passam a ser percebidos como estados 

permanentes, não mais conjunturais e residuais como se acreditava durante os 

“Trinta Anos Gloriosos” (WEIDAUER et al., 2005), e que tem como fundamento “[...]  

o reconhecimento de um conjunto de novos problemas vinculados às modernas 

condições de trabalho urbano” (STEIM, 2000, p. 134).  

Assim, ainda no início da década de 1980, o crescimento do desemprego, 

acompanhado do surgimento de novas formas de pobreza, fez se perder o ideal 

construído em torno do Estado Providência. É nesse contexto que Castells (1999, p. 

261) relata acerca da existência de um período de “transição”, no qual o novo 

modelo de mercado de trabalho “equivale à integração simultânea do processo de 

trabalho e à desintegração da força de trabalho”. Um dos resultados imediatos já se 

faz sentir desde o inicio da década de 1980 com repercussões ainda nos dias de 

hoje. Trata-se de um período perturbador da história brasileira caracterizado pelo 

amplo recurso do Direito Falimentar10 por parte de muitas indústrias, inclusive de 

grande porte, resultando na demissão de numerosos trabalhadores (SANTOS,  

2005).  

Trata-se do ápice de um momento de crise, mas que ao mesmo tempo 

possibilitou um conjunto de possibilidades com o desenvolvimento de tecnologias 

“[...] para aproveitar as oportunidades, oferecidas pela legislação aos trabalhadores, 

de arrendar ou adquirir a massa falida ou o patrimônio dos antigos empregadores e 

assim preservar seus postos de trabalho” (SANTOS, 2005, p. 87). Como destaque, 

tem-se o registro de um exponencial aumento dos empreendimentos solidários no 

Brasil (Gráfico 1). 

                                                 
10

 Equivalente à concordata que se apresenta no Direito como um instituto do Direito Falimentar, mais suave 
que a falência, mas com o escopo de proteger o crédito do devedor comerciante e a recuperação imediata da 
situação econômica em que se encontra temporariamente. 
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Gráfico 1: Classe de ano de início dos EES no Brasil 

Fonte: SIES (2007). 

 

Assim, como expresso no Gráfico 1, os empreendimentos da economia 

solidária ganham destaque no Brasil a partir do final do século XX, e a sua expansão 

está intimamente relacionada às medidas de ajustes estrutural adotadas na região 

durante as últimas décadas (VILAS, 1999 apud SANTOS, 2005), que correspondem, 

sobretudo, à desestruturação da base econômica para criação de uma nova 

estrutura flexível, acompanhada da passagem de um Estado estruturador11 para um 

Estado regulador ajustado às exigências do novo modelo de acumulação flexível 

(DESAI, 1979). 

 

1.3. DEFINIÇÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

Apesar dos movimentos sociais no Brasil terem se expandido após a ditadura 

militar, especialmente na década de 1980, é a partir da década de 1990 que se 

constata a expansão do ideal solidário, bem como das primeiras publicações acerca 

deste novo conceito de economia (ARROYO & SCHUCH, 2006). As primeiras 

publicações que trazem referência ao conceito de economia de solidariedade são 

identificadas no Brasil, em 1993, no livro Educação comunitária e econômica, dos 

                                                 
11

 Fazendo referência ao Estado keynesiano ou Estado provedor que ganhou um lugar de destaque devido à 
forte atuação no campo econômico e social que ficaram conhecidas como Welfare State (STEIM, 2010). 
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organizadores Moacir Gadotti e Francisco Gutiérrez, onde o autor Luiz Rozeto define 

a economia solidária como 

 

Uma formulação teórica de nível científico, elaborada a partir e para 
dar conta de conjuntos significativos de experiências econômicas que 
compartilhem alguns traços constitutivos e essenciais de 
solidariedade, mutualismo, cooperação e autogestão comunitária, 
que definem uma racionalidade especial, diferente de outras 
racionalidades econômicas (ROZETO, 1993 apud LECHEART, 2002 
In: ARROYO & SCHUCH, 2006, p. 36). 

 

A partir de então, outras citações vem a se tornar pública, com destaque para 

o livro intitulado Privado, porém público, do autor Rubem César Fernandes. Porém, 

é a partir de 1995 que começam a ganhar um lugar de destaque alguns teóricos da 

economia solidária no Brasil, como Gaiger e Singer. Envolvido com o processo de 

transformação pelo qual estava passando a economia brasileira, Gaiger (2003) 

compreende a economia solidária na prática e no ideal do expressivo crescimento 

dos empreendimentos econômicos que são conduzidos por trabalhadores que 

tiveram sua forma de subsistência desestruturada pelo sistema neoliberal vigente, 

ou por outros motivos foram levados por suas próprias convicções de se tornarem 

empreendedores (GAIGER, 2000; ARROYO, 2006). 

Outros, como Singer (2002), aliam a sua militância com o trabalho intelectual 

no esforço para definir a economia solidária como 

 
[...] um modo de produção, cujos princípios básicos são a 
propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade 
individual. A aplicação desses princípios une todos os que produzem 
numa única classe de trabalhadores que são possuidores de capital 
por igual em cada cooperativa ou sociedade econômica. O resultado 
natural é a solidariedade e a igualdade, cuja reprodução, no entanto, 
exige mecanismos estatais de redistribuição solidária da renda. 

 

Desta forma, o termo economia solidária corresponde a um conceito 

elaborado para designar um projeto político-social alternativo de geração de trabalho 

e renda. Corresponde a um conjunto de experiências que tem como princípio básico 

a propriedade coletiva dos meios de produção, a adesão livre e voluntária dos 

sócios, a democracia participativa e a liberdade dos seus agentes. 

São experiências que correspondem a diversas formas de organização 

jurídica: associações, cooperativas, empreendimentos autogestionários e 
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organizações informais (ANDION, 2005). Igualmente a Singer (2002), Sandroni 

(2005) considera que tais experiências representam uma resistência contra a 

tendência estrutural do capitalismo de desempregar, excluir, empobrecer, 

proporcionando aos marginalizados a administração democrática de iniciativas 

associativas.   

Já Kraychete (2000) considera que a economia solidária representa um 

conjunto heterogêneo de atividades que, com uma lógica de funcionamento distinta 

da empresa capitalista, possui uma dinâmica de funcionamento vinculada na 

“geração de recursos (monetários ou não)” com a finalidade de satisfazer as 

necessidades diárias da vida, agregando recursos humanos próprios e não de 

inversão de capital. Portanto, essa modalidade de trabalho não deve ser confundida 

com a economia capitalista, pois possui uma lógica econômica específica. 

A definição cunhada por Kraychete (2000) é abrangente na medida em que 

considera um conjunto de ocupações que vão além das atividades de cunho 

associativo. 

 

No âmbito dessa economia dos setores populares convivem, além 
das atividades realizadas de forma individual ou familiar, as 
diferentes modalidades de trabalho associativo, formalizadas ou não, 
a exemplo das cooperativas, empreendimentos autogestionários, 
oficinas de produção associada, centrais de comercialização de 
agricultores familiares, associações de artesãos, escolas e projetos 
de educação e formação de trabalhadores, organizações de micro-
crédito, fundos rotativos, etc. Esta designação, portanto, pretende 
expressar um conjunto de atividades heterogêneas, sem idealizar, a 
priori, os diferentes valores e práticas que lhes são concernentes 
(KRAYCHETE, 2000, p. 1). 

 

Trata-se de um conjunto de iniciativas que possuem como referência a 

reprodução da vida familiar. Disto, pode-se concluir que as células ou microunidades 

que realizam esses objetivos correspondem aos núcleos familiares – ou, como 

define Coraggio (2000), às unidades domésticas. Assim, estas formas de trabalho 

não se constituem como iniciativas isoladas, pois estão em constante interação com 

o seu entorno, relacionando-se com os mercados e circuitos produtivos dominantes 

(KRAYCHETE, 2000). 

 

Esta expressão, economia solidária, vem, assim, num primeiro 
momento, indicar, por um lado, a associação de duas noções 
historicamente dissociadas, isto é, iniciativa e solidariedade; e, por 
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outro, sugerir a inscrição da solidariedade no centro mesmo da 
elaboração coletiva de atividades econômicas (FRANÇA FILHO& 
LAVILLE, 2004, p. 109). 

 

Essa definição faz parte da problematização que envolve novas práticas de 

organização que remonta a um quadro de referência precisamente descrito nos 

trabalhos de Polany (2000). Trata-se da “grande transformação”, que reside no 

processo de emancipação do mercado em relação aos demais princípios do 

comportamento econômico, como a “domesticidade”, a “redistribuição” e a 

“reciprocidade” (FRANÇA FILHO & LAVILLE, 2004). 

Por fim, diferente dos demais teóricos, Arruda (2006) busca a precisão 

epistemológica para captar o significado da economia solidária. A palavra economia 

vem do grego – oikos (casa, lugar) e nomos (regras, normas). São as regras de 

organizar o espaço em busca de uma finalidade. A finalidade básica é atender às 

necessidades humanas e buscar formas de gerir essas necessidades. Sobre essa 

perspectiva, a economia solidária corresponde ao resgate do componente social da 

economia que há muito tempo se perdeu da prática da ciência econômica enquanto 

uma ciência social. Assim, 

 

[...] a economia deve ser compreendida como a “arte de cuidar da 
casa”. Concebe essa perspectiva a partir do desejo do fim da 
acumulação capitalista e num tom associado à religiosidade cristã. 
Em suma, apresenta uma economia voltada para a satisfação das 
necessidades, que por sua vez são limitadas. Essa economia do 
“suficiente sustentável” é voltada para necessidades humanas e 
sociais e não para acumulação: a socioeconomia solidária 
(ARRUDA, 2006 apud ANDION, 2005, p. 64).  

 

Kraychete (2000) destaca as controvérsias que o próprio termo da economia 

solidária desperta. Para ele, existe uma diversidade de denominações que buscam 

definir o mesmo fenômeno. A falta de consenso também se reflete nas diferentes 

denominações: economia solidária (SINGER, 2002), socioeconomia solidária 

(ARRUDA, 2006), economia dos setores populares (KRAYCHETE, 2000), economia 

social (LAVILLE, 2008) e economia do trabalho (CORAGGIO, 2000). A origem das 

diferentes denominações pode ser compreendida da seguinte forma: 

 

[...] são inúmeras e diversificadas as experiências que provém como 
desfecho de um mesmo contexto político, social e econômico. 
Também distintas são as denominações a essas experiências [...], 
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são denominações que carregam conceitos e distinções marcados 
ora por certo rigor, ora por sutilezas (ANDION, 2005, p. 63). 

 

Assim, as diferentes denominações acerca da economia solidária 

representam um conjunto de interpretações que demonstram certo grau de 

divergência nos campos teóricos, políticos e ideológico da temática, que variam de 

acordo com os diferentes valores e concepções que estão em jogo. Partindo de tal 

compreensão, conclui-se que independente das diferentes concepções, a economia 

solidária se apresenta como referência à experiência concreta dos grupos 

produtivos, associada com a luta histórica pela inserção social pelo trabalho 

(ANDION, 2005). 

Por fim, compreende-se a dificuldade para sintetizar em um único conceito a 

peculiaridade de um fenômeno heterogêneo e novo que se encontra em processo de 

transformação. Porém, é de consenso que a economia solidária representa um 

projeto social que é apontado pelos seus representantes como capaz de organizar 

os trabalhadores em prol da superação das adversidades que foram implantadas na 

sociedade pelo capitalismo enquanto modo de produção dominante. 

 

1.4. PRINCÍPIOS E VALORES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

A economia solidária representa o projeto de criação de uma sociedade justa, 

delimitada dentro de uma proposta de desenvolvimento participativo que prima, 

sobretudo, pela geração de melhor qualidade de vida, não se limitando apenas aos 

seus associados, mas para toda sociedade.  

Para isso, a economia solidária toma alguns princípios e valores básicos: a 

valorização do trabalho humano; o reconhecimento do papel da mulher; o 

desenvolvimento sustentável da sociedade; busca de valores do associativismo, do 

cooperativismo e da solidariedade como forma de criar uma sociedade 

humanizadora e eficaz para todos; promover o ser humano enquanto sujeito e 

finalidade da atividade econômica; elevar a solidariedade dos povos tendo a 

territorialidade e o desenvolvimento local como marco de referência; geração de 

trabalho e renda, com o intuito de combater a exclusão social e a eliminação das 

desigualdades materiais (ARROYO, 2006). 
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Desta forma, a economia solidária compreende uma nova lógica de 

desenvolvimento com geração de trabalho e distribuição de renda. Por fim, são 

experiências sociais que buscam estimular a difusão de experiências norteadas 

pelas seguintes diretrizes básicas: 

 

a) Autogestão: no sentido de que o controle da gestão do 
empreendimento seja exercido efetivamente pelo conjunto dos 
associados, sobretudo com autonomia com relação aos agentes 
externos. [...]; 
b) Democracia direta: um processo que deverá ser 
permanentemente aperfeiçoado e que compreende a livre escolha de 
dirigentes, renovação e alternativa dos quadros diretivos e a 
existência de instâncias para a tomada de decisões fundamentais 
pelo conjunto dos associados, com garantia de transparência no 
exercício da gestão. [...]; 
c) Participação efetiva: que deve ser aferida através de um 
indicador do comparecimento do associado à instância de consulta e 
de decisão, reuniões, assembléias e outras consideradas 
importantes para organização e funcionamento do empreendimento. 
[...]; 
d) Ações de cunho educativo: que incluam conteúdos de 
formação política, tendo por perspectiva a construção de uma ordem 
social oposta a do capital, combinada à aquisição de competências 
para a autogestão solidária e de capacitação técnica e artística para 
o desenvolvimento de atividades produtivas e culturais. [...]; 
e) Cooperação no trabalho: que corresponde a práticas 
(execução) de trabalho precedidas da articulação entre concepção e 
planejamento, a serem desenvolvidas num ambiente de confiança e 
de reciprocidade mútuas combinadas a relações de gratuidade e de 
aprendizado mútuo. [...]; e, 
f) Distribuição igualitária dos resultados e benefícios: que 
pressupõe a definição democrática da distribuição da produção e da 
renda gerada, incluindo-se a destinação e a partilha do excedente 
(sobras líquidas) e a busca de benefícios sociais para todos os 
produtores livremente associados (GAIGER, 2004, p. 340-341, grifos 
do autor). 

 

Com isso, o conjunto de valores da economia solidária passa a permear todo 

processo de estruturação dos EES, impondo um desafio maior à sua compreensão. 

Do ponto de vista político, os desafios dos EES dizem respeito à sua relação com os 

movimentos sociais e sua capacidade de constituir-se enquanto sujeitos coletivos 

organizados. Do ponto de vista econômico, os desafios dos EES consistem na sua 

capacidade de gerar renda e qualidade de vida para os associados (SCHIOCHET& 

BRANDES, 2009).  
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CAPÍTULO 2 – MAPEAMENTO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 

COMPLEXO COOPERATIVO DE RECICLAGEM DA BAHIA E O MERCADO DE 

RECICLAGEM 

 
Este capítulo tem por objetivo: caracterizar os Empreendimentos Econômicos 

Solidários de acordo com o Mapeamento Nacional de Economia Solidária; situar os 

EES de serviços de coleta e reciclagem de materiais dentro do universo da 

economia solidária no Brasil; e, por fim, apresentar o Complexo Cooperativo de 

Reciclagem da Bahia. 

 

2.1. OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS SEGUNDO O 

MAPEAMENTO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

Os dados da pesquisa realizada pela Secretaria Nacional de Economia 

Solidária e pelo Ministério do Trabalho e Emprego indicam que a produção e o 

consumo solidário operam R$19.145.137,00 por ano (SIES, 2007). Ainda, os 

empreendimentos econômicos solidários correspondem aos 21.859 no Brasil, 

localizados, sobretudo, no Nordeste (Figura 1).  

 

 
Figura 1: Distribuição dos empreendimentos econômicos solidários no Brasil. 

Fonte: FACESDOBRASIL (2007); SIES (2007). 
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São atividades que tem sua predominância em áreas rurais e que tem como 

principal motivação uma alternativa ao desemprego (SIES, 2007). No campo político 

tais iniciativas mantêm uma forte ligação com diversos movimentos de lutas por 

direitos e valores éticos como a luta pela terra e agricultura familiar, movimento 

operário urbano e o desenvolvimento comunitário (SIES, 2007). 

Dentre as atividades que são desenvolvidas pelos EES, existe um conjunto 

heterogêneo e expressivo de produtos e serviços. As atividades mais 

representativas no cenário nacional são caracterizadas por ocupações voltadas para 

agropecuária, extrativismo e pesca, alimentos e bebidas, artesanato, têxtil e 

confecções, serviços diversos e serviços de coleta e reciclagem de materiais 

(Gráfico, 2).  

 

 
Gráfico 2: Principais atividades desenvolvidas pelos EES - Brasil 

Fonte: SIES (2007). 
 

Os empreendimentos da economia solidária, em sua maioria, ainda não 

conseguem atingir um nível de produção que lhes permitam auferir uma renda 

condizente com as expectativas dos seus integrantes. De acordo com os dados do 

SIES (2007), 32% das atividades funcionam sem auferir rendimento. São atividades 

que ainda carecem de uma estruturação básica, sobretudo no Nordeste, onde 

82,20% das atividades auferem rendimentos de até um salário mínimo (SIES, 2007). 
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Gráfico 3: Classes de faturamento mensal dos EES 

Fonte: SIES (2007). 

 

Ainda, segundo dados da mesma pesquisa, 70% do total de 21.859 

empreendimentos reconhecidos como da Economia Solidária no Brasil citaram a 

comercialização como a grande dificuldade na consolidação de seus 

empreendimentos. Assim, desenvolver atividades que permitam facilitar o acesso ao 

mercado e à construção de canais alternativos de comercialização é uma questão 

essencial para o seu desenvolvimento e fortalecimento. 

 

 
Gráfico 4: Obstáculo na consolidação dos empreendimentos econômicos solidários por 

regiões no Brasil. 
Fonte: SIES(2007). 
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O gráfico 4 permite visualizar as grandes dificuldades encontradas pelos EES  

na busca de consolidação dentro de um cenário econômico onde as políticas 

econômicas ainda se apresentam de forma muito tímida. Em todas as regiões 

pesquisadas, a comercialização aparece como o principal obstáculo dos produtores 

acompanhado pelo acesso ao crédito. Outra dificuldade levantada pelos EES para o 

seu processo de estruturação tem sido o acesso ao crédito. O que se observa é que 

não existe um sistema específico de crédito adequado à necessidade dessas 

atividades. As dificuldades burocráticas acabam por dificultar o acesso ao crédito por 

parte dos pequenos produtores, que diferentemente do grande empresário não 

possuem as garantias necessárias exigidas. Ainda, segundo Barone (2002) apenas 

4,8% dos empreendimentos conseguem obter empréstimos bancários e 62,7% 

utilizam os lucros do seu próprio negócio como forma de financiamento. 

 

 
Figura 2: Abrangência comercial dos empreendimentos econômicos solidários. 

Fonte: FACESDOBRASIL (2013); SIES (2007). 

 
Quanto à abrangência comercial dos Empreendimentos Econômicos 

Solidários, 53,7% da comercialização é realizado dentro das próprias comunidades e 

somente 0,6% da comercialização é realizado com o exterior (Figura 2). Esses 

dados revelam os desafios a serem enfrentados pelos empreendimentos que 

compõe o universo da economia solidária. 
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2.2. OS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS DE SERVIÇOS DE 

COLETA E RECICLAGEM DE MATERIAIS SEGUNDO O SIES (2007) 

 

Embora a representatividade dos EES no ramo de coleta e reciclagem de 

materiais não seja tão expressiva, quando comparada com as demais atividades 

constantes no SIES, é considerada relevante por dois motivos. Primeiro, sua forma 

de organização em associações e cooperativas é um fenômeno mais recente do que 

as demais experiências (Gráfico 5). 

 Ademais, por serem atividades que estão inseridas na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, o que garante prioridade aos serviços de coleta, separação e 

reciclagem do resíduo solido realizados por catadores organizados em associações 

e cooperativas (SCHIOCHET & BRANDES, 2009). Com isso, existe uma grande 

possibilidade de uma maior expansão dos empreendimentos que atuam neste 

segmento.   

 

 
Gráfico 5:Classe de ano de início dos EES que atuam no ramo de serviços de coleta e 

reciclagem de materiais. 
Fonte: SIES (2007). 

 

O intenso crescimento dos empreendimentos econômicos solidários do 

segmento organizado dos catadores de materiais recicláveis nos últimos anos exige 

respostas adequadas à realidade dessas atividades, bem como uma melhor 

compreensão do seu papel para o processo de desenvolvimento econômico e social. 
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Gráfico 6: Distribuição espacial dos EES que atuam no serviços de coleta e reciclagem 

de materiais. 
Fonte: SIES (2007). 

 

Segundo o mapeamento do SIES (2007), dos 504 empreendimentos 

econômicos solidários que atuam no setor de serviços de coleta e reciclagem de 

materiais, aproximadamente 42% estão localizados na região Sudeste, 35% na 

região Sul e 15% na região Nordeste. Constatação essa que tem uma relação direta 

com o nível de organização presente nessas regiões. Quanto à forma de 

organização predomina a informalidade (52%), seguida da associação (28,4%) e 

cooperativas (16,8%). Para este caso específico, a informalidade sempre foi uma 

característica marcante das atividades de coleta e reciclagem de materiais. 
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Gráfico 7: EES de serviços de coleta e reciclagem de materiais segundo forma de 

organização. 
Fonte: SIES (2007). 

 

Além de corresponder a um universo representativo de EES que atuam, 

sobretudo, na informalidade, os EES do ramo de coleta e reciclagem de materiais 

alegaram ter como motivação predominante para o início das atividades uma 

alternativa ao desemprego (35%). Desta forma, não é de surpreender que a 

combinação entre informalidade e uma alternativa ao desemprego esteja associada 

com um baixo patamar de remuneração. 

 A remuneração dos sócios ocorre principalmente por produto ou por horas 

trabalhadas. Muitas vezes, atuam em condições insalubres percorrendo, em média, 

entre 20 e 30 quilômetros no trabalho de coleta e transporte do material coletado 

que varia de 150 a 170 Kg (IPEA, 2013). Assim, apesar do apelo ambiental que 

envolve as atividades de coleta e reciclagem de material, o ponto de análise para o 

desenvolvimento dessa dissertação tem como ênfase o potencial que este tipo de 

ocupação tem sobre a geração de trabalho e renda para milhares de pessoas 

excluídas socialmente.  
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Gráfico 8: Motivação dos EES de serviços de coleta e reciclagem de materiais para o 

inicio da atividade. 
Fonte: SIES (2007). 

 

Desta forma, os dados apresentados indicam que a economia solidária 

reproduz as desigualdades estruturais do ambiente social no qual as atividades em 

questão se encontram inseridas. No entanto,  

 

[...] o protagonismo coletivo dos catadores associado às políticas 
públicas de saneamento básico tem melhorado a perspectiva 
organizativa da coleta e reciclagem de material. Uma das estratégias 
para isto é a promoção de maior controle sobre a cadeia produtiva da 

reciclagem (SCHIOCHET& BRANDES, 2009, p. 13). 
 

Trata-se da construção de um cenário alternativo que tem se desenvolvido, 

sobretudo, com o apoio do poder público por meio de ações de fortalecimento para 

economia solidária como a construção de galpões, centros de reciclagem, 

equipamentos para processamento e transporte de material. Tais ações só são 

consideradas válidas pelo fato das atividades serem desenvolvidas de forma 

coletiva. Assim, a promoção e o apoio para que iniciativas coletivas possam atuar 

com êxito no desenvolvimento de suas atividades tem se manifestado como uma 

alternativa plausível para fazer frente aos problemas estruturais que se fazem 

presentes. 
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2.3. COMPLEXO COOPERATIVO DE RECICLAGEM DA BAHIA12 

 

O Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia é constituído por nove 

empreendimentos do ramo de serviços de coleta e reciclagem de material 

localizados no Estado da Bahia quais sejam: COOPMARC - Cooperativa de 

Materiais de Camaçari e Prestação de Serviços; CAMAPET - de Serviços de 

Reciclagem, Meio Ambiente e promoção da Cidadania; RECICOOP - Cooperativa de 

Serviços de Reciclagem, Meio Ambiente e Promoção da Cidadania; CANORE - 

Cooperativa de Catadores da Nova República; COOPERES - Cooperativa de 

Reciclagem e Serviços da Bahia; Cooperativa Ação Reciclar; Cooperativa Amigos do 

Planeta; COOPERPLASTICO - Cooperativa de Reciclagem Plástica da Bahia; e 

CATARENDA - Associação de Catadores de Materiais Recicláveis da Cidade de 

Cruz das Almas. 

 
Figura 3: Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia teve início no ano de 2003, 

correspondendo a uma parceria entre os empreendimentos destacados acima e a 

Agência de Desenvolvimento Solidário da Central Única dos Trabalhadores 

                                                 
12

 Informação extraída de relatórios desenvolvidos pela equipe de assessores da UNISOL Brasil que prestaram 
trabalho de consultoria junto aos empreendimentos do Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia. 
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(ADS/CUT-BA). O complexo foi formado, principalmente, com o intuito de contribuir 

com a estruturação de ações comuns, como comercialização conjunta da produção 

dos grupos, bem como otimização dos gastos com logística, educação ambiental, 

promoção da coleta seletiva, qualificação, dentre outros. Porém, devido ao 

isolamento inicial e dificuldades relativas que envolvem o universo da atividade de 

coleta e reciclagem, pouco se conseguiu desenvolver nos anos iniciais. 

 Desde então, a Cooperativa de Reciclagem Amigos do Planeta passou a 

exercer um papel de destaque junto ao complexo, atuando na articulação política em 

busca de parcerias para o desenvolvimento das atividades. Hoje, o principal objetivo 

do complexo consiste na promoção da sustentabilidade dos empreendimentos 

econômicos solidários de coleta e reciclagem de resíduos sólidos, com vistas a 

possibilitar a melhoria das suas condições de trabalho e renda, de acesso aos seus 

direitos fundamentais e aumento da produção dos grupos.  

 
Tabela 2: Estimativa do volume de resíduos coletados pelo Complexo Cooperativo 

de Reciclagem da Bahia – 2012. 

Empreendimentos Município 
Volume 
(kg/mês) 

% 
N˚ 

associados 
Produção/
associado 

Ano de 
fundação 

CAMAPET Salvador 47000 24% 25 1880 1999 

RECICOOP Salvador 32000 16% 16 2000 2002 

Cooperativa Amigos 
do Planeta 

Lauro de 
Freitas 

26000 13% 13 2000 2003 

Cooperativa Ação 
Reciclar 

Salvador 25000 13% 23 1087 * 

COOPERES Salvador 22867 12% 14 1633 2005 

COOPERPLASTICO Salvador 15000 8% 15 1000 2007 

CANORE Salvador 14992 8% 18 833 2003 

COOPMARC Camaçari 13000 7% 12 1083 * 

CATARENDA 
Cruz das 

Almas 
* * * * * 

TOTAL - 195859 100% 136 - - 

Fonte: Informação extraída de relatórios desenvolvidos pela equipe de assessores que 
prestaram trabalho de consultoria junto ao complexo. 

*Informação não disponibilizada 

 

Segundo dados disponibilizados pela equipe de técnicos que desenvolvem o 

trabalho de assessoria junto aos empreendimentos do Complexo Cooperativo de 

Reciclagem da Bahia, estima-se que o volume de material coletado pelo conjunto de 

tais empreendimentos seja superior a 200 mil quilos por mês, dos quais se destacam 

a Cooperativa de Coleta Seletiva, Processamento de Plástico e Proteção Ambiental 
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(CAMAPET), respondendo por 24% do total do volume coletado, juntamente com a 

Cooperativa de Serviços de Reciclagem, Meio Ambiente e Promoção da Cidadania 

(RECICOOP) e a Cooperativa Amigos do Planeta, que se destacam pela 

produtividade: cerca de 2.000 kg/mês por associado. Para o desenvolvimento de tais 

atividades, o complexo conta com a participação direta de mais de 136cooperados, 

que auferem um rendimento médio de R$ 200,00. 
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CAPÍTULO 3 – DO CRESCIMENTO AO DESENVOLVIMENTO: OS CAMINHOS 

QUE LEVAM À ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

O presente capítulo busca demarcar pontos importantes dentro da temática 

do desenvolvimento na economia solidária como proposta de uma sociedade 

atuante. Assim, tem-se por objetivo: caracterizar as diferenças implícitas presentes 

na abordagem clássica; apresentar uma nova abordagem de desenvolvimento que 

restaura a dimensão ética e política da economia; explicitar a abordagem do 

desenvolvimento endógeno; e, por fim, problematizar o desenvolvimento na 

economia solidária. 

 

3.1. DO CRESCIMENTO AO DESENVOLVIMENTO 

 

O constante processo de mudança é uma realidade nas ciências, não sendo a 

ciência econômica uma exceção, fato este que leva a um processo de atualização 

dos seus instrumentos teóricos. Primeiramente, a grande preocupação foi com a 

temática do crescimento. Os fisiocratas, ainda no século XVIII, propuseram que a 

mola propulsora do crescimento seria o setor agrícola, acreditando que somente a 

terra fosse capaz de gerar excedente. Em contrapartida a esse pensamento, Adam 

Smith (1776) expõe a tese de que a geração do excedente, ou seja, o aumento da 

produção, não estava alicerçado somente no setor agrícola, como acreditavam os 

fisiocratas, mas sim no aumento da produtividade do trabalho, que, por sua vez, 

estava diretamente ligado à divisão do trabalho e especialização da mão de obra.  

David Ricardo, além de estudar a formação da riqueza nacional, se 

preocupou também com o processo de distribuição entre os proprietários dos fatores 

de produção. Assim, a grande questão do desenvolvimento no modelo clássico diz 

respeito a conciliar crescimento e distribuição (SOUZA, 2005). Em meados do século 

XX, essa temática reaparece com a preocupação em se explicitar a clivagem 

existente entre o desenvolvimento e o crescimento econômico. 

Assim, entende-se por crescimento econômico o aumento da capacidade 

produtiva da economia e, portanto, de bens e serviços de um determinado país ou 

área econômica (SANDRONI, 2005). Já a idéia de desenvolvimento econômico é 

muito mais complexa, pois envolve além de crescimento a melhoria do padrão de 

vida da população, conforme definição:  
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O desenvolvimento de cada país depende de suas características 
próprias (situação geográfica, passado histórico, extensão 
territorial, população, cultura e recursos naturais) [...]. A 
Organização das Nações Unidas usa os seguintes indicadores 
para classificar os países segundo o grau de desenvolvimento: 
índice de mortalidade infantil, expectativa de vida média, grau de 
dependência econômica externa, nível de industrialização, 
potencial científico e tecnológico, grau de alfabetização, instrução 
e condições sanitárias (SANDRONI, 2005, p. 242-243, grifo 
nosso).  

 

Contudo, o debate acerca do desenvolvimento não se esgota aqui. A 

diferenciação entre crescimento e desenvolvimento tem se tornado tão profunda que 

já se discute a construção de um novo paradigma de desenvolvimento onde não se 

vislumbra apenas mensurar variáveis tais como lucro, investimento, inflação, 

desemprego, balança comercial etc, mas sim uma análise sistêmica de toda a 

sociedade, que inclua questões como justiça social, sustentabilidade ambiental, 

respeito à diversidade cultural e, sobretudo, a participação social que é abordada 

sobre a denominação do desenvolvimento endógeno.  

 

3.2. DESENVOLVIMENTO ENDÓGENO 

 

A crítica que se faz sobre os projetos de desenvolvimento recaem sobre a 

forma de sua concepção. Em termos gerais, são concebidos e implementados “a 

partir de cima13”, com base em políticas traçadas e implementadas sem a 

participação das comunidades afetadas por essas políticas (SANTOS, 2005). Essa 

abordagem caminha contra a ideia de que a economia é uma esfera desvinculada e 

independente da vida social, cujo funcionamento abrange outros aspectos que vão 

além de bens e valores econômicos. Visto isto, assumem um lugar de destaque 

novas teorias que atribuem um papel importante ao processo que conduz à 

obtenção do bem-estar social. Assim, o desenvolvimento endógeno 

 

[...] sublinha a necessidade de tratar a economia como parte 
integrante e dependente da sociedade e de subordinar os fins 
econômicos à proteção destes bens e valores. [...] O 
desenvolvimento econômico é concebido como uma forma de 
promover melhores condições de vida para população em geral, e 
para os setores marginalizados em particular. “Se o desenvolvimento 
econômico e social significa algo em absoluto, deve significar uma 

                                                 
13

Top-down development (SANTOS, 2005). 
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melhoria substancial nas condições de vida e sustento da maioria 
das pessoas” (FRIEDMAN,1992 apud SANTOS, 2005, p.46). 

 

Deste modo, o desenvolvimento endógeno interioriza valores éticos de 

igualdade e cidadania por meio de um projeto de inserção social. Convém destacar 

que, em nenhum momento, o caráter expresso pela abordagem do crescimento 

econômico é negado, apenas propõe limites e relega à produção uma posição 

subordinada ao desenvolvimento humano. Outra característica importante deste tipo 

de abordagem é a perspectiva de um desenvolvimento planejado para e com os 

agentes sociais. Trata-se de uma estratégia de desenvolvimento “de baixo para 

cima14”, em que o poder de decisão é construído de forma participativa pela 

sociedade civil, o que coloca as comunidades marginalizadas como atores da busca 

de alternativas para o seu próprio desenvolvimento (RAY, 2000). 

Visto isto, a participação converte-se em um importante indicador de 

desenvolvimento. Porém, convém destacar que o conceito de participação social foi 

mudado com o tempo, desde uma participação informativa até o empoderamento, 

que envolve um estágio avançado de reflexão, criação e socialização do poder entre 

os cidadãos, o que, em termos práticos, corresponde à conscientização e à 

participação com relação a dimensões da vida social (FOLADORI, 2002). 

Ademais, ressalta-se a relevância de uma sociedade civil atuante, tanto no 

que se refere à participação direta na concepção, elaboração, implementação e 

avaliação de programas e projetos específicos, quanto para assegurar a 

transparência das ações e para permitir uma maior eficiência dos gastos públicos. 

Portanto, esta abordagem centra-se numa visão de desenvolvimento participativo, 

em que a atuação da sociedade civil é vital, bem como uma boa governança. 

Além do mais, a participação da sociedade civil permite uma forte vinculação 

à acumulação de capital social, ou seja, de um conjunto de fatores de natureza 

cultural que aumenta a propensão dos atores sociais para a colaboração e para 

empreender ações coletivas, o que se constitui em importante fator explicativo de 

diferenças regionais quanto ao nível de desenvolvimento, o que Putnam (2006) 

conceituou como comunidade cívica, isto é, cidadãos atuantes e imbuídos de 

espírito público, por relações políticas igualitárias, por uma estrutura social firmada 

na confiança e na colaboração. 

                                                 
14

 Bottom-up (SANTOS, 2005; RAY, 2000). 
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Segundo Santos (2005), o caráter coletivo promovido pelo desenvolvimento 

“de baixo para cima” cria um processo de produção de poder comunitário capaz de 

criar as condições necessárias para que os efeitos das iniciativas econômicas 

comunitárias (populares) atinjam a esfera política e gerem um círculo virtuoso que 

responda às causas estruturais da marginalização. Assim, as novas formas de 

ações econômicas possuem o contributo de propor 

 

[...] alternativas baseadas em iniciativas coletivas, geralmente 
plasmadas em empresas e organizações econômicas populares de 
propriedade e gestão solidária que tentam contrariar, por um lado, a 
separação entre capital e trabalho e, por outro, a necessidade de 
recorrer à ajuda estatal [...]. Por fim, em concordância com a sua 
critica ao paternalismo estatal, o desenvolvimento alternativo 
favorece estratégias econômicas autônomas. Nos setores populares, 
isso implica a promoção de iniciativas baseadas na autogestão das 
empresas populares e a construção de poder comunitário (SANTOS, 
2005, p.47-48). 

 

Com isso, o sentido da mudança trazida pela abordagem do desenvolvimento 

endógeno marca a passagem da concepção de ações desenvolvidas em busca da 

promoção do crescimento para um processo de desenvolvimento conduzido em 

nome da inserção. Desta forma, ganham lugar de destaque diversos projetos 

alternativos de produção, primordialmente os empreendimentos da economia 

solidária, que têm como uma das finalidades ligar a questão do trabalho, emprego e 

renda com o processo de participação social. 

 

3.3. DESENVOLVIMENTO COMO EXPANSÃO DAS LIBERDADES 

 

A abordagem do desenvolvimento endógeno e sua confluência com a 

participação social, em destaque para emergência da economia solidária, faz 

emergir o reconhecimento de que o século XXI tem se apresentado como um 

momento de ruptura com a visão que predominou nos últimos anos. Com isso, 

ganha um lugar de destaque a discussão trazida por Sen (2000), atribuindo um 

caráter ético ao processo de desenvolvimento. O desenvolvimento é aqui tratado a 

partir do principio da igualdade e das liberdades substantivas. A crítica recai sobre 

as visões mais restritas de desenvolvimento, como as que relacionam 

desenvolvimento com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), processo de 

industrialização e avanço tecnológico. 
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Segundo essa abordagem, o bem-estar da sociedade deve ser avaliado 

segundo as liberdades desfrutadas por seus membros. Nas palavras do próprio Sen 

(2000, p. 33), a liberdade passa a ser “o determinante principal da iniciativa 

individual e da eficácia social”, estando relacionada ao aspecto da condição de 

agente do indivíduo, na concepção de um sujeito ativo e capaz de provocar 

mudanças. Desta forma, o papel instrumental da liberdade como meio faz referência 

ao que contribui para a expansão das oportunidades, da participação na sociedade, 

dos direitos etc. 

Assim, ao invés da ênfase na superação da pobreza entendida 

essencialmente como baixo nível de renda, Sen (2000) analisa as chamadas 

“privações de liberdade”, termo que vai além da esfera econômica, sendo o 

desenvolvimento o caminho para superação de tais privações. A liberdade é o que 

possibilita às pessoas terem uma postura ativa, de agir e ocasionar mudanças, o 

que implica que haja condições externas para sua realização. 

O enfoque nas liberdades humanas traz novos elementos para se pensar o 

desenvolvimento, o que conduz a compreensão de que importam tanto os 

“processos”, responsáveis pela liberdade de decisão e ação, como as “oportunidade” 

que as pessoas têm de obter resultados valiosos, dadas as circunstâncias (SEN, 

2000).  

Com isso, a expansão da liberdade é considerada não apenas o principal fim 

do desenvolvimento como também o principal meio. Visto isto, a liberdade é 

considerada sobre duas perspectivas: liberdades substantivas e liberdades 

instrumentais. Enquanto as “liberdades substantivas” fazem relação às capacidades 

básicas como saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política, ter 

liberdade de expressão, ter condições de evitar privações como fome etc, as 

“liberdades instrumentais” remetem à eficácia da liberdade como meio para chegar 

ao desenvolvimento. 

São essas liberdades que tanto aumentam as capacidades gerais dos 

indivíduos viverem livremente, se complementam e se reforçam umas às outras. 

Nesse campo da análise, a liberdade política faz referência às oportunidades que as 

pessoas têm para escolher os seus governantes, bem como os princípios de 

governança que serão utilizados. Inclui-se nessa categoria a possibilidade de 

fiscalização e críticas, liberdade de expressão política, oportunidade de diálogos, 

etc.  
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As facilidades econômicas por sua vez estão relacionadas com as 

oportunidades que os indivíduos têm para acessar os recursos econômicos com 

propósito de consumo, produção e comercialização. Assim, “à medida que o 

processo de desenvolvimento econômico aumenta a renda e a riqueza de um país, 

estas se refletem no correspondente aumento de intitulamentos econômicos da 

população” (SEN, 2000, p. 55).  

Com isso, o enfoque multidimensional do desenvolvimento conduz à 

concepção de que a utilidade da riqueza encontra-se no potencial que a dimensão 

econômica tem para realizar determinados tipos de liberdade. Mas ela mesma não 

corresponde à liberdade, mas um meio para se alcançar determinado fim: “é tão 

importante reconhecer o papel crucial da riqueza na determinação das nossas 

condições e qualidade de vida quanto entender a natureza restrita dessa relação” 

(SEN, 2000, p.28). Desta forma, conceber o desenvolvimento “como expansão de 

liberdades substantivas dirige a atenção para os fins que o tornam importante, em 

vez de restringi-lo a alguns dos meios que, inter alia (sic), desempenham um papel 

relevante no processo” (SEN, 2000, p. 18). 

Já as oportunidades sociais correspondem ao acesso que a sociedade dispõe 

a determinados serviços como educação, saúde, transporte etc., que, de forma 

correlacionada ou não, influenciam a liberdade substantiva dos indivíduos.  

As garantias de transparência remetem à existência de relações de confiança 

que podem ser manifestadas nas relações entre indivíduos ou no aspecto 

institucional. Por fim, a segurança protetora que visa a prover a segurança social. 

Trata-se aqui de uma menção ao verdadeiro papel do Estado de estar sempre 

disposto a intervir em prol da proteção e da melhoria dos agentes desfavorecidos. 

Assim, a análise recai sobre diversos estados de pobreza e privações a que os 

indivíduos estão submetidos e “[...] superar esses problemas é uma parte central do 

processo de desenvolvimento”(SEN, 2000, p. 10). Com isso, 

 

o desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade 
que limitem as escolhas e as oportunidades das pessoas exercerem 
ponderadamente sua condição de agentes. A eliminação de 
privações de liberdades substanciais, argumenta-se aqui, é 

constitutiva do desenvolvimento (SEN, 2000, p. 10). 
 

Assim, o processo de desenvolvimento deve ser compatível com a eliminação 

das principais causas de privações, como: pobreza, discriminação, falta de 
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oportunidades econômicas, saúde, educação, tirania, etc. Para isso, a condição de 

agente livre passa a ocupar um lugar de destaque na discussão do 

desenvolvimento, pois o que os indivíduos, bem como os empreendimentos 

econômicos, conseguem realizar é influenciado por questões econômicas, 

liberdades políticas, poderes sociais e por condições habilitadoras (SEN, 2000).  

Na economia solidária, essas liberdades podem ser relacionadas com a 

característica predominantes dos associados/cooperados, como exemplo, o perfil 

educacional, engajamento político com as questões da comunidade, condições 

nutricionais adequadas, liberdade de expressão e participação nas questões que se 

considere adequadas à necessidade, etc. De igual modo, a mesma leitura pode ser 

reproduzida acerca do condicionamento das liberdades substantivas e instrumentais 

dos empreendimentos econômicos solidários, uma vez que nada mais são do que 

representações comuns de um coletivo. 

Assim, os empreendimentos solidários tendem a refletir a características dos 

seus membros. Visto isto, as liberdades ganham uma dimensão ampliada por meio 

da definição que as próprias iniciativas carregam, contemplando um pouco do que 

Sem (2000) veio a denominar de liberdades instrumentais, neste caso, como o 

acesso ao crédito, equipamentos de produção, infra-estrutura, políticas públicas 

adequadas para suas reais necessidades, representação política em diversas 

instancias, etc.     

 

3.4. OS DESAFIOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA: DESENVOLVIMENTO E 

VIABILIDADE 

 

Na economia solidária, a abordagem desenvolvimentista ainda carece de 

estudos aprofundados. O debate teórico tem se concentrado na capacidade dessas 

iniciativas se constituírem em experiências viáveis baseadas em princípios não 

capitalistas, o que leva a adoção de que a viabilidade dessas iniciativas estar 

correlacionada com “[...] a capacidade que os EES têm de se manter em 

funcionamento cumprindo os objetivos a que se propõem dentro da filosofia da 

economia solidária”(SOUZA NETO, 2009, p.42).  

Trata-se de um desafio a ser enfrentado que remete à natureza híbrida dos 

EES, que precisam ao mesmo tempo administrar a sua gestão interna baseada em 

fundamentos de cooperativismo e autogestão associados com a necessidade de 
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atuarem no mercado capitalista, sem com isso comprometer os seus princípios 

básicos. Em termos práticos, equivale à conjunção de indicadores econômicos com 

a capacidade dos EES cumprirem a sua função política e social junto à sociedade. 

Quanto às dificuldades, essas iniciativas carecem das condições mínimas das 

quais usufruem as grandes empresas capitalistas: financiamento adequado, 

disponibilidade de tecnologia, pesquisa, infraestrutura, segurança etc. Portanto, o 

desenvolvimento na economia solidária envolve tanto questões internas como 

externas aos empreendimentos. Isso remonta à existência de uma “ambiência” 

adequada, como definida por Kraychete (2012). Assim, 

 

[...] a viabilidade dos empreendimentos associativos populares 
pressupõe que os seus associados se encontrem habilitados para 
assumir a condução do empreendimento. Ou seja, que os 
associados compreendam as condições necessárias para que a 
atividade venha a dar certo. Isto envolve tanto questões internas 
como externas ao grupo (KRAYCHETE, 2009, p.3). 

 

Com isso, é necessário que os grupos saibam gerir o empreendimento, mas a 

viabilidade da atividade também depende de condições que, por si só, o grupo não 

tem condições de resolver (KRAYCHETE, 2009). Deste modo, pensar em 

“ambiência” equivale a reconsiderar todo conjunto de relações que envolvem a 

dinâmica dos empreendimentos econômicos solidários. Torna-se vital que se leve 

em conta as ações do Estado, o seu papel junto à sociedade civil e a sua forma de 

inserção no mercado.  

 

Entendida desta forma, a viabilidade dos empreendimentos da 
economia popular solidária não é um problema estritamente 
econômico nem se equaciona no curto prazo, mas pressupõe ações 
políticas comprometidas com um processo de transformação social. 
O que está em jogo não são ações pontuais, localizadas, 
compensatórias ou filantrópicas, mas intervenções públicas que, 
através do fortalecimento da cidadania, criem condições favoráveis 
ao desenvolvimento de uma outra economia (KRAYCHETE, 2009, 
p.3). 

 

De acordo com Kraychete (2012), quando se fala em viabilidade dos 

empreendimentos da economia solidária precisa-se perguntar: o que de fato se 

pretende viabilizar? Como o processo social aparece como um objetivo a ser 

alcançado, a viabilidade dessas iniciativas não se reduz apenas à produção de bens 
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e serviços, mas na reprodução de relações de trabalho que sejam, ao mesmo 

tempo, economicamente viáveis e emancipadoras (KRAYCHETE, 2012).  

A ideia remete ao papel central da economia solidária, sobretudo, dos seus 

empreendimentos. Desta forma, convém destacar que tais iniciativas não foram 

projetadas unicamente para o mercado. São projetos sociopolíticos que remontam a 

uma causa maior, voltados para estratégias de inserção social e combate à pobreza. 

Com isso, 

 

pensar a viabilidade de um empreendimento associativo, portanto, é 
substancialmente diferente de pensar a viabilidade de uma empresa 
capitalista. Se isso é verdade, a eficiência econômica não é um fim 
em si mesmo, mas pressupõe a indagação: eficiência econômica 
para quais objetivos? (KRAYHETE, 2012, p.17).  

 

Pelo exposto, a eficiência econômica não corresponde a uma meta que se 

auto valide, mas pressupõe uma etapa necessária para que os empreendimentos da 

economia solidária possam atingir os seus reais objetivos. Diferente de Kraychete 

(2012), Gaiger (2000) deduz a viabilidade dos empreendimentos econômicos 

solidários de fatos empíricos. Muitas dessas experiências têm evoluído da situação 

de um caráter emergencial e paliativo para uma nova situação de viabilidade. Isso 

implica na construção de alternativas duradouras que não sejam apenas 

dependentes de subsídios. Existe um foco na auto-sustentação e na busca de novas 

formas de geração e apropriação de tecnologias que dêem sustentação a esses 

empreendimentos (GAIGER, 2000). 

Além da importância da tecnologia, Gaiger (2000, p. 180) discute a questão 

da viabilidade com o seguinte questionamento: “[...] onde é que estariam essas 

pessoas se não estivessem aqui?”. A resposta a tal questionamento remete a um 

dos pontos críticos dos projetos de avaliação de impacto. Trata-se, de auferir se tais 

experimentos produzem os efeitos desejados para além do que teria ocorrido na sua 

ausência ou, em alguns casos, com uma intervenção alternativa (PETER; MARK; 

HOWARD, 2004). Segundo o próprio Gaiger (2000, p.180), a alternativa a tais 

projetos de experimentação seria o mesmo que colocar essas pessoas [...] “Na 

informalidade, no desemprego ou numa empresa que paga muito pior”. 

Outro ponto importante remete ao sentido de “viabilidade” e “eficiência”. Da 

forma como é posta, a ideia de viabilidade remonta ao que seria no plano prático a 

auto-sustentação. Isso implica falar em independência financeira, ou independência 
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econômica e social plena, o que não existe em nenhum setor econômico (GAIGER, 

2000).  

O resultado dessa análise conduz à abordagem conceitual de “reprodução 

ampliada da vida” (CORAGGIO, 2000), designando que a melhoria da qualidade de 

vida não significa apenas maiores ganhos financeiros.  A melhoria pode surgir por 

meio de mudanças na qualidade do consumo, nos padrões de relação social, nas 

condições de moradia, no acesso ao estudo, enfim, no contexto que nutre a vida das 

unidades de produção. 

Para isso, Gaiger (2000) reforça a ideia de “ambiência” levantada por 

Kraychete (2012) com a introdução de “políticas de alavancagem” para a economia 

solidária. 

 

A transformação da economia dos setores populares em formas de 
trabalho viáveis e socialmente justas pressupõe uma ambiência que 
remova as principais fontes de privação que envolvem as condições 
de existência desses empreendimentos. Esta ambiência abrange 
condições culturais, econômicas, tecnológicas, sociais etc., 
impossíveis de serem alcançadas apenas através do empenho dos 
trabalhadores que compõem esta economia dos setores populares 
(KRAYCHETE, 2012, p. 13). 

 

Visto isto, o papel da viabilidade não pode ser atribuído unicamente aos 

atores da economia solidária. Em linguagem prática remonta à ideia do 

“desenvolvimento como liberdade” (SEN, 2000), que coloca o processo de 

desenvolvimento como um meio para se atingir os objetivos que são escolhidos 

pelos indivíduos ou pela sociedade. Assim, falar em viabilidade e desenvolvimento 

na economia solidária equivale a falar de vidas humanas. Do mesmo modo que a 

escolha pelo ingresso na economia solidária corresponde a uma opção de inserção 

social de uma parcela da população15 que não aceita a alternativa oferecida pela 

modernidade de se converterem em excluídos. 

 

 

 

 

                                                 
15

Segundo os dados da SIES (2007), a opção “uma alternativa ao desemprego” corresponde à principal 
motivação para criação dos empreendimentos econômicos solidários no Brasil. 
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DA 

COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM AMIGOS DO PLANETA 

 

Este capítulo tem por objetivos: apresentar o estudo de viabilidade econômica 

social do empreendimento selecionado; e, analisar os resultados obtidos através de 

pesquisa de campo realizada junto a Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem 

Amigos do Planeta e com os gestores do empreendimento de economia solidária, 

assim como a apreciação dos seus resultados que serão interpretados segundo 

embasamento teórico desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e documental 

aplicada à análise dos indicadores16 econômicos, sociopolíticos, organizacionais e 

ambientais. 

 

4.1. PESQUISA DE CAMPO 

 

Com o propósito de relacionar a perspectiva do desenvolvimento endógeno 

junto ao segmento de Serviços de Coleta de Reciclagem de Materiais na Economia 

Solidária, optou-se pela adoção de uma pesquisa prática. Desta forma, o estudo de 

caso apresentado é meramente figurativo, com o intuito de ilustrar a aplicação da 

análise multifuncional do desenvolvimento a um empreendimento de economia 

solidária. 

Apesar do seu caráter figurativo, o empreendimento a ser escolhido para o 

estudo de caso atende alguns pré-requisitos: o empreendimento consolidado em 

termos jurídicos, econômicos e de autogestão. Isso implica que fosse um 

empreendimento legalizado, com produção constante voltada para o mercado com 

práticas de autogestão já estabelecidas. Outro ponto a ser considerado foi que o 

empreendimento deveria ser reconhecido pelo movimento da economia solidária, 

além de se reconhecer como parte do movimento. Assim, ser um empreendimento 

mapeado pelo SIES era um critério que indicaria o seu pertencimento ao movimento 

de economia solidária.  

Com isso, busca-se verificar as questões levantadas pelo problema de 

pesquisa através de um empreendimento de economia solidária, consolidado e 

integrante do movimento. Porém, mais uma característica se fazia desejável, pois o 

                                                 
16

Anexo: Dimensões, Categorias e Variáveis da Gestão Social (Tabela 17) 
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empreendimento a ser selecionado deveria estar inserido no universo dos EES do 

ramo de serviços de coleta e reciclagem de materiais, pois se considera que o 

intenso crescimento dos empreendimentos econômicos solidários do segmento 

organizado dos catadores de materiais recicláveis nos últimos anos exige respostas 

adequadas à realidade desses empreendimentos, bem como uma melhor 

compreensão dessas atividades e do seu papel para o processo de desenvolvimento 

econômico e social.  

A partir dessas características, foram realizados diversos contatos com 

renomadas instituições e demais iniciativas de fomento e assessoria em economia 

solidária, das quais se destacam a UNISOL Brasil (Central de Cooperativas e 

Empreendimentos Solidários) e o Instituto Diversa (Associação Multiprofissional). A 

escolha de tais instituições se deve à proximidade do pesquisador com essas 

instituições, além da sua representatividade e atuação no âmbito local e nacional. 

Por meio destes contatos, foram indicados possíveis empreendimentos a 

serem estudados, sobre os quais foram pesquisadas diversas informações através 

de estudo documental, contato com outros pesquisadores, técnicos e visitas ao 

empreendimento, quando possível. 

Mas foi a partir de conversa com assessores da UNISOL Brasil e do Instituto 

Diversa que foi sugerida a Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem Amigos do 

Planeta, que contempla todas as características listadas, além da desejável 

proximidade, já que se localiza na região metropolitana de Salvador, no município de 

Lauro de Freitas. O trabalho de campo contou com três encontros e uma reunião 

com Assessor técnico da UNISOL Brasil que desenvolve o trabalho de assessoria 

técnica junto ao empreendimento. 

As observações e a aplicação de questionário específico para os associados 

e para o presidente da cooperativa foram acompanhadas por anotações e posterior 

relato num diário de campo. Estas anotações serviram de subsídios para possíveis 

ajustes a serem realizados no questionário17 com o intuito de adaptá-lo à realidade 

do empreendimento. 

 

                                                 
17

 Anexo: APÊNDICE C 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE COLETA 

SELETIVA E RECICLAGEM AMIGOS DO PLANETA 

 

Convém destacar que o processo de reciclagem é composto por três fases 

distintas (Figura 4). A primeira fase corresponde à etapa em que o material reciclável 

é coletado e acondicionado de maneira apropriada para ser encaminhado às 

indústrias de revalorização ou de transformação. Na fase de revalorização, o 

material que anteriormente foi separado passa por um processo industrial, 

adquirindo características similares às que possuía antes de ser um produto, 

voltando a ser matéria prima. Por fim, a terceira fase, etapa de maior agregação de 

valor, corresponde ao momento no qual o material revalorizado anteriormente volta a 

ser um produto (GALBIATI, 2004). 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4: Fases do processo de reciclagem. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem Amigos do Planeta é 

caracterizada como uma cooperativa de 1º grau,18 cuja atividade não chega à fase 

do beneficiamento (revalorização), consolidando-se apenas na primeira etapa do 

processo de reciclagem. Nesse contexto, o processo produtivo contempla os 

seguintes procedimentos: coleta, triagem, prensagem e armazenamento dos 

resíduos sólidos e comercialização (Figura 5). 

 

 

 
 

Figura 5: Fluxograma da cadeia de reciclagem, de acordo com os processos catalogados. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O processo de triagem merece um destaque, pois o sistema tradicional 

adotado não pressupõe um sistema de coleta seletiva, embora, em determinados 

casos, observa-se que os catadores estabelecem vínculo social com os geradores à 

                                                 
18 Informação extraída de relatórios desenvolvidos pela equipe de assessores que prestaram 

trabalho de consultoria ao empreendimento em questão. 
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medida que passam a desenvolver um serviço de coleta regular, em que os 

doadores passam a promover uma separação na fonte. Este tipo de relação 

envolvendo, principalmente, a comunidade permite melhorar a qualidade do material 

coletado (OLIVEIRA; PERREIRA; LIMA, 2009 apud VARELLA, 2011). 

 
 

 

 
 

Figura 6: Esquema da triagem. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Segundo o modelo adotado, essa atividade produz um nível de rejeito muito 

baixo, pois são selecionados somente os materiais que têm valor econômico (Figura 

6). De acordo com esse método, os catadores arcam com o custo de triagem, que é 

composto basicamente pela sua força de trabalho, depreciação e manutenção dos 

equipamentos utilizados no processo.  

Para realização de tais atividades, a administração elabora o plano de coleta 

a partir dos roteiros com os grandes geradores de resíduos sólidos, na sua maioria 

condomínios e indústrias/comerciantes locais. Essa coleta é realizada com veiculo 

próprio, cinco vezes por semana, a partir das demandas existentes. A cooperativa 

consegue coletar em média cerca de 25.000 kg/mês de plástico, alumínio, ferro, 

papel branco, revista, papelão, etc. (Tabela 3), sendo este último o principal resíduo 

coletado da cooperativa. Tais resultados representam um crescimento significativo 

acerca do volume dos principais produtos coletados, uma vez que os dados de 2004 

revelam que o grupo operava com uma capacidade média mensal de 10.000 kg, no 

conjunto dos itens coletados.  
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Tabela 3: Principais produtos coletados e preço praticado –2004/2013. 

Produtos 
2004 2013 

Volume - 
kg/mês 

% 
Volume - 
kg/mês 

% 

Papelão 5000 48,4% 10927 43,4% 

Papel Branco 1300 12,6% 8000 31,8% 

Revista 2350 22,7% 3180 12,6% 

Ferro 1500 14,5% 1300 5,2% 

Plástico Filme Cristal 50 0,5% 500 1,6% 

Sopro 60 0,6% 400 2,0% 

Pet * * 300 1,2% 

Plástico Filme Colorido 35 0,3% 300 1,2% 

Balde bacia * * 100 0,4% 

PP * * 100 0,4% 

Alumínio 40 0,4% 60 0,2% 

Total 10335 100% 25167,00 100% 

Fonte: Elaboração própria (informação não disponibilizada). 

 

Atualmente não existe uma organização/divisão de tarefas junto ao processo 

de triagem; oito cooperados são deslocados para essa atividade e realizam o 

processo de forma aleatória a partir dos produtos que estão na entrada. A 

capacidade mínima/dia registrada é de oito fardos,19 o que varia de acordo com os 

produtos triados disponíveis. Esse processo é bem interessante na cooperativa em 

questão, visto que o mesmo é dividido em três espaços de armazenamento. O 

primeiro está na entrada, onde todos os resíduos estão misturados, formando 

enormes blocos e aonde o processo de perda chega próximo de 30%20. 

O segundo encontra-se após a triagem, com produtos dispostos em espaços 

específicos para posterior prensagem; em algum momento percebe-se que os 

espaços são insuficientes e possíveis misturas acontecem nesse estágio. O terceiro 

é o armazenamento/estoque dos fardos e/ou big bags dos produtos específicos, que 

ficam nesses locais em média três dias esperando a comercialização.  

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Equivalente a 1000 kg em média. 
20

 Informação disponibilizada através de relatório técnico. 
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Tabela 4: Compradores e respectivos resíduos comercializados – 2004/2013. 

Descrição 
2004 2013 

Compradores Compradores 

Plástico filme cristal Intermediário Intermediário 

Plástico colorido Intermediário Intermediário 

Alumínio Intermediário Intermediário 

PL.Duro Intermediário Intermediário 

Ferro Intermediário Intermediário 

Papel branco Intermediário Intermediário 

Revista Intermediário Intermediário 

Papelão Intermediário Indústria 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A tabela 4 revela uma das principais dificuldades do empreendimento, qual 

seja, a sua forma de inserção no mercado. Grande parte dos seus produtos é 

comercializada por meio de intermediários, o que relega ao empreendimento um 

papel secundário e subordinado dentro da lógica de acumulação capitalista. Essa 

constatação evoca a leitura de Sen (2000), pois remonta a idéias das liberdades, no 

caso aqui, as liberdades econômicas, sobretudo, no que tange a capacidade do 

empreendimento para comercializar diretamente com o seu consumidor final, 

suprimindo assim a participação de um intermediário. 

Tal ponto vem sendo muito questionado nas reuniões do grupo, pois acaba 

representando um indicador de precarização do trabalho, uma vez que a força de 

trabalho em questão é utilizada como subterfúgio para geração de riqueza de 

terceiros. Contudo, tal conscientização vem contribuindo pela busca de melhorias 

que podem ser percebidas através do quadro comparativo com o cenário de 2004, 

onde 100% da coleta eram comercializados através de intermediários. Essas 

melhorias são atribuídas a diversos trabalhos de assessoria/consultoria que vêm 

sendo realizados junto aos cooperados com o objetivo de contribuir com o processo 

de fortalecimento da atividade. 

Através do desenvolvimento deste trabalho, os agentes envolvidos na 

atividade tem tomado consciência das implicações da existência de um interposto 

comercial. Assim, fica claro que essa relação acaba criando um mercado assimétrico 

e desigual, pois diferentemente do processo de recuperação do material reciclável, a 

compra do mesmo se dá de forma concentrada, caracterizando a existência de um 

oligopsônio. Trata-se de um modelo de concorrência imperfeita com a presença de 
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poucos compradores e muitos vendedores. Devido a essa estrutura, as indústrias 

têm um considerável poder de mercado, devido ao fato de poderem influenciar os 

preços dos bens recicláveis, variando apenas a quantidade comprada. Desta forma, 

é imposto ao elo mais fraco da relação (catadores) as condições e os preços de 

mercado. Assim, torna-se crucial para o desenvolvimento e fortalecimento dessa 

atividade encontrar soluções viáveis para romper com a figura do “atravessador”. 

 

5.3. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL 

 

O estudo de viabilidade econômica e social surge como desdobramento deste 

trabalho de fortalecimento que vem sendo desenvolvido junto ao empreendimento 

com apoio de assessores e técnicos militantes da economia solidária. Segundo a 

metodologia adotada do EVE, a viabilidade econômica do empreendimento é 

alcançada no chamado “ponto de equilíbrio”. Indicador esse que reflete a receita 

mínima (ou quantidade produzida) que o empreendimento precisa obter para cobrir 

todos os seus custos de produção. Para isso, torna-se necessário conhecer os 

principais aspectos da atividade. Assim, foram adotados os procedimentos de 

conhecimento da atividade de acordo com o exposto na metodologia21. Para iniciar 

as atividades, o empreendimento dispôs de um investimento inicial de R$85.000, 

custeado com ajuda de parceiros, sobretudo, a Instituição Rotary Club de Lauro de 

Freitas que auxiliou o empreendimento na aquisição de materiais/equipamentos de 

produção (Tabela 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21

APÊNDICE A: Aspectos Metodológicos do Estudo de Viabilidade Econômica 
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Tabela 5: Investimento necessário para o início das atividades. 

Itens Quantidade   Valor Unitário   Valor Total 

Prensa  2 R$ 15.000,00 R$ 30.000,00 

Caminhão 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 

Veículo (Courier) 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Elevador de Fardo Elétrico 1 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 

Balança Eletrônica 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

EPI's 20 R$ 70,00 R$ 1.400,00 

Elevador de Fardo Manual 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Mesa de Triagem 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

Geladeira 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

Computador e impressora 1 R$ 700,00 R$ 700,00 

Mesas de escritório 5 R$ 100,00 R$ 500,00 

Big Bags 100 R$ 4,50 R$ 450,00 

Armários 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

Cadeiras 10 R$ 30,00 R$ 300,00 

Fogão 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

Outros - R$ 1.679,00 R$ 1.679,00 

Total - - R$ 85.629,00 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O resgate do inventário do investimento se converte numa peça útil de 

reflexão acerca dos aspectos que tangem a sustentabilidade dessas atividades. 

Apesar de ser uma informação trivial para o processo de gestão e planejamento de 

qualquer empreendimento, na maioria das vezes, os EES demonstram não dispor de 

tais informações. Tal situação é evidenciada, sobretudo, pelo processo de formação 

e constituição dessas atividades.  

Não diferente do estudo de caso proposto, o universo dos EES declara ter na 

prática de doações o principal componente de origem dos seus investimentos iniciais 

(SIES, 2007). Esse processo, além de revelar a fragilidade que se faz presente 

desde o momento de constituição e formação de tais atividades, contribui para o 

desconhecimento das informações necessárias acerca dos valores dos 

bens/equipamentos.  

Porém, como a prática da atividade requer um planejamento acerca da 

viabilidade econômica do empreendimento, o investimento passa a ter um 

desdobramento com consequências futuras para a sua manutenção. Neste caso, o 

investimento converte-se em uma perspectiva de análise sobre a capacidade dos 

EES poderem manter o funcionamento de suas práticas ao longo do tempo. Visto 
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isso, as considerações pertinentes ao investimento desdobram-se sobre a análise da 

depreciação que, referem-se ao desgaste e a perda de vida útil dos determinados 

itens listados.  

Assim, para um investimento de aproximadamente 85.000,00 (oitenta e cinco 

mil reais), o empreendimento em análise precisa manter um fundo de depreciação 

de R$976,00 mensais (Tabela 6). Desta forma, o valor da depreciação encontrado 

faz referência ao custo decorrente do desgaste dos ativos destacados (máquinas, 

equipamentos, veículos etc.). Ao longo do tempo, com o processo de obsolescência 

(desgaste) natural com uso na produção, os bens vão perdendo valor até que chega 

o momento onde os mesmos precisam ser substituídos. A capacidade de realização 

de um fundo de depreciação condizente corresponde à hipótese de que no momento 

onde a vida útil das máquinas e demais equipamentos de produção tiverem se 

esgotado o empreendimento terá um fundo de reserva adequado para realizar um 

novo reinvestimento e assim poder continuar desenvolvendo as suas atividades. Tal 

prática garante uma determinada autonomia para o empreendimento, uma vez que o 

mesmo tem a garantia que suas atividades não serão encerradas por falta de 

recurso para realização de um reinvestimento futuro.  

 

Tabela 6: Depreciação dos equipamentos. 

Itens Quant 
Valor 

Unitário 
Vida 
útil 

Valor 
Residual 

Deprecia
ção 

Anual 

Depreciação 
Mensal 

Caminhão 1 R$25.000 5 R$ 15.000 R$ 2.000 R$ 167 

Prensa 250 kg 2 R$15.000 10 - R$ 3.000 R$ 250 

Veículo (Courier) 1 R$10.000 5 R$ 5.000 R$ 1.000 R$ 83 

Elevador de Fardo 
Elétrico 

1 R$ 9.000 5 - R$ 1.800 R$ 150 

Balança Eletrônica 1 R$ 3.000 5 - R$ 600 R$ 50 

Elevador de Fardo 
Manual 

1 R$ 1.200 5 - R$ 240 R$ 20 

Mesa de Triagem 1 R$ 1.000 5 - R$ 200 R$ 17 

Geladeira 1 R$ 800 5 - R$ 160 R$ 13 

Computador 1 R$ 700 3 - R$ 233 R$ 19 

Fogão 1 R$ 300 5 - R$ 60 R$ 5 

Armários 1 R$ 300 2 - R$ 150 R$ 13 

Mesas de escritório 5 R$ 100 2 - R$ 250 R$ 21 

EPI's 20 R$ 70 1 - R$ 1.400 R$ 117 

Cadeiras 10 R$ 30 2 - R$ 150 R$ 13 

Big Bags 100 R$ 5 1 - R$ 450 R$ 38 

Total - - - R$ 20.000 R$11.693 R$ 976 
Fonte: Elaboração própria. 
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Para o cálculo do custo variável, foram desprezados os procedimentos 

metodológicos, uma vez que a atividade em questão não apresenta custo variável 

de produção. Já para o cálculo do custo fixo foram levados em consideração os 

produtos e serviços que independem da produção para tê-los, conforme adotado na 

Tabela 7. Como o custo variável é inexistente nesse tipo de atividade, o custo total 

passa a ser igual ao custo fixo de produção. 

 
Tabela 7: Custos fixos. 

Itens  Valor  

Materiais dos cooperados externos R$ 926,45 

Salário do motorista R$ 650,00 

Aluguel do escritório da cooperativa R$ 300,00 

Secretaria da cooperativa R$ 250,00 

Combustível para veículo (Caminhão) R$ 250,00 

Manutenção do caminhão R$ 220,00 

Serviço de telefone R$ 200,00 

Energia elétrica R$ 160,10 

Combustível para veículo (Courier) R$ 160,00 

Investimento da unidade do OGR R$ 160,00 

Peças e manutenção para veículo (Courier) R$ 134,00 

Serviço de água R$ 66,75 

Almoço dos cooperados da produção interna R$ 49,12 

Auxilio transporte para cooperados R$ 40,00 

Gás butano R$ 35,00 

Almoço dos ajudantes do caminhão R$ 30,00 

Lanche para os cooperados internos R$ 21,50 

Colaboração para os jovens da escolinha R$ 20,00 

Material de limpeza R$ 12,00 

Depreciação Mensal R$ 974,44 

TOTAL R$ 4.659,36 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 8: Resultado da atividade. 

Produtos 
Quantidade 

coletada 
(kg) 

Preço 
liquido de 
venda (R$) 

Custo 
variável 
unitário 

Margem de 
contribuição 

total (R$) 

Ponto de 
equilíbrio 

(Kg) 

Papel Branco 8000 0,30  R$      - R$ 2.400,00 5021 

Revista 3180 0,12  R$      - R$ 381,60 1996 

Papelão 10927 0,27  R$      - R$ 2.950,29 6010 

Pet 300 1,00  R$      - R$ 300,00 188 

Balde bacia 100 0,30  R$      - R$ 30,00 63 

Plástico Filme Cristal 500 0,80  R$      - R$ 400,00 314 

Plástico Filme 
Colorido 

300 0,40  R$      - R$ 120,00 188 

PP 100 0,90  R$      - R$ 90,00 63 

Sopro 400 0,50  R$      - R$ 200,00 251 

Ferro 1300 0,30  R$      - R$ 390,00 816 

Alumínio 60 2,40  R$      - R$ 144,00 38 

TOTAL 25.167 - - - 14.948 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Através do estudo adotado foi possível auferir um indicador de viabilidade 

econômica para o empreendimento. O empreendimento possui uma produção acima 

do ponto de equilíbrio. Tal constatação pode ser visualizada através da tabela 9, na 

relação entre quantidade produzida Kg/mês e quantidade do ponto de equilíbrio 

(Quantidade produzida > Quantidade no ponto de equilíbrio). Finalmente, para obter 

o Resultado Mensal da Produção (Saldo), expresso em termos monetário, subtraiu-

se da Receita Total (RT), o Custo Total Mensal da Produção (CT). Assim, 

algebricamente temos:  

 

 Saldo = RT – CT                                                                                    (1.0) 

 Saldo = R$ 7.405,89 – 4.659,36                                                            (2.0) 

 Saldo = R$ 2.746,40                                                                              (3.0) 

 

Tabela 9: Resultado e partilha dos cooperados. 

Resultado Total 

Receita total R$ 7.405,89 

Custo total  R$ 4.659,36 

Saldo R$ 2.746,40 

Partilha dos cooperados – 13 R$ 211,26 

Fonte: Elaboração própria. 
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O resultado obtido permite identificar que o empreendimento consegue 

através dos seus recursos próprios cobrir todos os custos relacionados ao 

funcionamento e desenvolvimento da atividade,22 e, além disso, consegue gerar um 

excedente para ser repartido com os seus cooperados. No estudo em questão, o 

empreendimento gera um excedente de R$ 2.746,40 que é repartido para o conjunto 

dos 13 cooperados, permitindo uma remuneração de R$ 211,26 para cada. 

Apesar de ser considerado um indicador positivo é preciso fazer algumas 

considerações quanto ao patamar de remuneração dos associados, muito aquém do 

salário mínimo. Contudo, tal realidade não representa nenhuma anormalidade no 

universo dos EES, visto que 62% das atividades auferem rendimentos per capita de 

até um salário mínimo (SIES, 2007). 

Neste caso, supõe-se que existe uma ambiência desfavorável à manutenção 

de tais atividades e ao seu possível desenvolvimento que remonta a fatores internos 

e externos. Dentre tais, pode ser citada a forma como tais empreendimentos são 

inseridos no mercado, em uma lógica subalterna, muitas vezes utilizados como 

subterfúgios de atravessadores ou grandes empresas que visão explorar a força de 

trabalho. 

 

4.4. DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

 

Tabela 10: Indicadores da dimensão organizacional. 

Variáveis 2004 2013 

Situação da sede ou local de 
funcionamento do empreendimento; 

Adequada, mas não 
atende as 

necessidades atuais 
do grupo. 

Adequada, mas não 
atende as 

necessidades atuais 
do grupo. 

Possui os equipamentos necessários 
para produção 

Não Sim 

Situação dos equipamentos do 
empreendimento 

Adequado Adequado 

Acesso ao crédito Não 
Sim, mas não atende 
as necessidades do 

grupo. 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Dias(2011). 

 

                                                 
22

 Referente ao custo fixo, custo variável e depreciação. 
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Além do empreendimento não possuir um espaço próprio23 para o 

desenvolvimento de suas atividades, o espaço em questão não atende as 

necessidades do empreendimento. Primeiro, o empreendimento se encontra 

operando na sua capacidade máxima de armazenamento para os produtos que são 

coletados. Visto isto, o empreendimento não consegue expandir suas práticas 

através da ampliação dos seus produtos. Ainda, para os produtos armazenados, o 

empreendimento conta com uma perda de 30%, que é atribuída à inadequação do 

espaço. Com um espaço adequado, o empreendimento seria capaz de auferir um 

rendimento superior ao registrado. 

Mesmo correspondendo a um ponto que foi identificado como um gargalo da 

produção em 2004, o problema ainda persiste nos dias de hoje, culminando em 

perda de material estocado e consequente prejuízo para o empreendimento. Pelo 

exposto, a simples eliminação das perdas é capaz de proporcionar ao conjunto dos 

cooperados um rendimento de R$ 328,61, que corresponde a um aumento de 55% 

sobre a renda per capita do grupo (Tabela, 11).  

 

Tabela 11: Projeção dos Resultados desconsiderando as perdas. 

Resultado Total 

Receita registrada R$ 7.405,89 

Valor médio dos 30% de perda R$ 1.525,38 

Custo total  R$ 4.659,36 

Saldo R$ 4.271,91 

Partilha dos cooperados – 13 R$ 328,61 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para superar tal obstáculo, o empreendimento carece de investimentos na 

sua estrutura produtiva, sobremaneira, para adequação do espaço de 

armazenamento dos produtos. Porém, esse é um ponto difícil de ser superado pelo 

universo dos empreendimentos que compõem a economia solidária. Como 

verificado, o empreendimento não tem acesso a linhas de crédito que sejam 

consideradas adequadas às suas necessidades, o que corrobora os dados 

apresentados por Barone (2002), que indicam que apenas 4,8% dos 

empreendimentos conseguem obter empréstimos bancários e 62,7% utilizam os 

lucros do seu próprio negócio como forma de financiamento. 

                                                 
23

 O empreendimento possui uma cessão de uso para utilização do espaço onde desenvolve suas atividades. 
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4.5. DIMENSÃO SOCIOPOLÍTICA 

 
Segundo a proposta do “Desenvolvimento como Expansão das Liberdades” 

abordada por Sen (2000), a perspectiva do desenvolvimento não pode ser relegada 

apenas à abordagem econômica. A proposta aqui é identificar como a evolução dos 

indicadores monetários proporcionou a promoção do empreendimento e do seu 

papel social, contribuído para melhoria das condições de vida dos seus cooperados. 

 
Tabela 12: Indicadores da dimensão sociopolítica. 

Variáveis 2004 2013 

Motivação para o desenvolvimento da 
atividade 

Uma alternativa ao 
desemprego 

O comprometimento social 
dos(as) sócios(as) 
A geração de renda ou 
obtenção de maiores 
ganhos para os(as) 
sócios(as) 

Quais são os benefícios, as garantias e 
os direitos dos (as) sócios (as) que 
trabalham no empreendimento? 
(Resposta Múltipla)  

Não possui 

Equipamentos de 
segurança; 

Incentivo a formação;  

Creche (Escolinha);  

Participação do empreendimento em 
alguma Rede, Fórum de articulação ou 
Representação 

Não participa 

Complexo Cooperativo de 
Reciclagem da Bahia 

Fórum Baiano de 
Economia Solidária Bahia 

Participação do empreendimento em 
alguma ação de desenvolvimento 
comunitário ou territorial 

Não participa 
Carnaval de Salvador 
(Projeto Ecofolia Solidária) 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Dias (2011). 

 

Desde os momentos iniciais de formação da cooperativa, uma das 

características mais marcantes dos cooperados tem residido na baixa escolaridade. 

Através de pesquisa documental e da aplicação de questionários foi possível 

identificar que no ano de formação da cooperativa (2004), 66% dos cooperados 

tinham no máximo o primeiro grau incompleto. Graças à consolidação do trabalho 

em grupo, bem como à organização da atividade, tem sido possível obter algumas 

melhorias nesse quadro. Através do incentivo da cooperativa e de uma melhor 

realocação do tempo de trabalho, muitos dos cooperados puderam retornar aos 

estudos. Assim, para o ano de 2013, foi possível identificar a redução para 54% dos 

cooperados com nível de escolaridade referente ao primeiro grau incompleto.  
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Ainda, observa-se que, no conjunto dos cooperados, declararam ter como 

principal motivação para o inicio das atividades uma alternativa ao desemprego, que 

a priori apenas indica o grau de vulnerabilidade social desses atores. Logo, como 

salientam os dados amostrais da economia solidaria, tais atividades continuam 

representando para muitos uma alternativa ao desemprego (SIES, 2007). Além 

disso, como bem explicita Gaiger (2000, p.180), “[...] onde é que estariam essas 

pessoas se não estivessem aqui?”.Seria de esperar que na ausência de tal atividade 

essas pessoas estariam desocupadas ou em algum tipo de atividade com uma 

remuneração inferior.  

Contudo, é possível identificar uma evolução qualitativa no engajamento 

político do empreendimento que, em 2013, declara ter como principais motivações 

para o desenvolvimento da atividade o comprometimento social dos sócios na luta 

por melhorias nas condições de vida dos membros, acompanhado da geração de 

renda. Como resultado, o empreendimento tem utilizado a evolução do indicador 

econômico como um meio para garantir alguns benefícios que inexistiam para o 

conjunto dos associados. Diferentemente de 2004, o empreendimento consegue 

ofertar ao conjunto dos seus associados um kit de proteção individual contendo 

botas, luvas, protetor auricular e fardamento. Ademais, o empreendimento tem 

buscado contribuir com o processo de sensibilização do catador, para que o mesmo 

compreenda que os serviços de coleta e reciclagem de materiais não podem ser 

desenvolvidos por crianças. 

No momento inicial das atividades era frequente a participação de crianças 

nas atividades. Era habitual que os recicladores transportassem seus filhos nos 

mesmos carrinhos onde transportavam o lixo. Com a constituição da cooperativa, 

uma das primeiras medidas que foram tomadas foi exatamente encontrar meios para 

mudar aquela realidade. O processo de crescimento e estruturação do 

empreendimento passou assim a ser um condicionante importante para viabilizar a 

mudança daquele cenário. Com as melhorias substanciais obtidas no campo 

econômico, foi possível às famílias dispensarem a ajuda das crianças nas 

atividades. Assim, no ano de 2005, a Cooperativa de Coleta de Lixo e Reciclagem 

Amigos do Planeta, através de parcerias desenvolvidas com instituições não 

governamentais, veio a colocar em prática o Projeto Escolinha de Música Tocando 

Ciranda. 
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A escolinha tem como principal objetivo estimular o potencial criativo dos 

filhos dos cooperados e de crianças e jovens do bairro de Portão através de uma 

ocupação lúdica com educação, proporcionando ainda maior interação entre eles e a 

comunidade. Assim, por meio da cooperativa a escolinha passou a contribuir com o 

processo de desenvolvimento da comunidade, afastando os jovens do envolvimento 

com o trabalho infantil e do uso drogas. Como resultado, o trabalho social da 

cooperativa foi reconhecido pela ONU junto ao 12˚ Congresso Sobre Prevenção ao 

Crime e Justiça Criminal, realizado em abril de 2010, em Salvador (AMIGOS DO 

PLANETA, 2013).  

Além do mais, muitas das conquistas do empreendimento só têm sido 

possível graças ao seu engajamento político, articulando-se para além das 

atividades internas do empreendimento, com participação ativa junto ao Fórum 

Baiano de Economia Solidária e ao Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia, 

enfatizando assim o papel da participação como um dos elementos das liberdades 

substantivas que foram adquiridos por meio da caminhada de estruturação e 

consolidação do empreendimento. 

Desta forma, através do seu papel político, o empreendimento em questão 

tem conseguido ocupar diversos espaços de discussões que são considerados 

estratégicos para realização dos seus objetivos. Assim, o empreendimento também 

tem atuado em diversas ações e projetos de conscientização e apoio a catadores 

avulsos durante o Carnaval24, projeto oficial do Governo do Estado da Bahia e da 

Prefeitura de Salvador 

Desta forma, o empreendimento em questão vem desenvolvendo um papel 

social considerável, na medida em que tem contribuído para melhora da qualidade 

de vida dos seus cooperados e da comunidade onde está inserida. Assim, a 

eficiência econômica do empreendimento se converte em um meio para atingir 

determinados objetivos, quais sejam: converter indicadores monetários em 

melhorias de trabalho e condições de vida para os envolvidos e para as 

comunidades onde estão inseridos.  

 

 

 

                                                 
24

 Projeto Ecofolia Solidária 
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4.6. DIMENSÃO AMBIENTAL 

 

Tabela 13: Indicadores da dimensão ambiental. 

Variáveis 2004 2013 

Iniciativas do empreendimento de 
cunho ambiental. 

Não 

Gerenciamento de Central 
de Reciclagem do 
Carnaval 

Desenvolvimento de 
tecnologia de OGR25 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Dias (2011). 

 

A pesar do apelo ambiental que envolve as atividades de coleta seletiva e 

reciclagem, o ponto central para o desenvolvimento da atividade esteve relacionado 

ao potencial que este tipo de ocupação tem sobre a geração de trabalho e renda. 

Porém, com o fortalecimento da atividade e o reconhecimento dos cooperados 

acerca do seu papel e da importância social de tal atividade, observa-se através da 

tabela 13 que, hoje, o empreendimento tem uma política voltada para o 

desenvolvimento de tecnologia de reprocessamento de óleo de gorduras residuais 

em parceria com a Incubadora de Tecnologia Social da Universidade do Estado da 

Bahia.26 

Ainda, junto com os demais empreendimentos que compõem o Complexo de 

Reciclagem da Bahia, cabe à Cooperativa de Reciclagem e Coleta de Lixo Amigos 

do Planeta gerenciar as centrais de coleta de resíduos, distribuídas no circuito do 

Carnaval, as quais têm o objetivo de minimizar a diminuição do impacto ambiental 

com a coleta dos resíduos sólidos descartados indevidamente durante os festejos do 

Carnaval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25

 Óleo de gorduras residuais. 
26

Segundo relatórios desenvolvidos por equipe técnica da UNISOL Brasil, a Cooperativa de Coleta Seletiva e 
Reciclagem Amigos do Planeta é referência no Estado da Bahia em OGR. Atividade esta processada em fase 
experimental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As questões estruturais que envolvem a atividade de reciclagem nas suas 

dimensões econômicas e sociais remontam ao empreendimento um papel atuante, 

uma vez que tal atividade tem se constituído não só como um meio de sobrevivência 

para os muitos trabalhadores que têm ingressado neste campo, mas principalmente 

pelo seu papel político.   

Assim, a solução para os problemas apontados requer modificações nas 

condições de mercado em favor dos recicladores, subtraindo a presença do 

atravessador na comercialização de suas mercadorias e através da luta contra a 

dispersão e a concorrência frontal. Por outro lado, o empreendimento precisa 

assumir sua função social, na medida em que são muitas as privações que afetam 

as condições de vida dos recicladores. Entre eles, encontram-se a promoção do 

acesso de bens e serviços básicos que, em linguagem prática, remonta as ideias do 

desenvolvimento como expansão das liberdades, que coloca o processo de 

desenvolvimento como um meio para se atingir os objetivos que são escolhidos 

pelos indivíduos ou pela sociedade.  

A opção de tais agentes, e o seu protagonismo assumido através de ações 

coletivas desenvolvidas por meio dos empreendimentos autogestionários, lançam a 

perspectiva de uma abordagem que prima pela supressão dos estados de privações 

que limitam o alcance dessas práticas. Contudo, para o estudo proposto, conclui-se 

que, mesmo inseridos em um contexto adverso, os empreendimentos econômicos 

solidários têm contribuído para melhoria das condições de vida dos seus membros. 

Sejam melhorias obtidas no campo econômico (aumento da renda), nos 

aspectos sociopolíticos, através do incentivo ao estudo básico, no favorecimento a 

práticas que impeçam a presença de crianças em atividades de coleta de resíduos 

sólidos, garantindo que seus associados tenham acesso a serviços de creche e de 

equipamentos de segurança (botas, luvas, protetor auricular e fardamento), ou 

através da sua responsabilidade social, na medida em que o empreendimento tem 

assumido algumas ações com o intuito de contribuir com a redução do impacto 

ambiental. 

Pelo exposto, conclui-se que o empreendimento tem conseguido suprimir as 

condições de privação, no tocante às liberdades políticas, evoluindo de um patamar 

de não participação do empreendimento em redes e fóruns de articulação para um 
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novo patamar de participação e articulação junto ao Complexo Cooperativo de 

Reciclagem da Bahia e do Fórum Baiano de Economia Solidária, além da sua 

atuação em movimentos sociais e em ações de desenvolvimento territorial. 

Contudo, no campo organizacional, o empreendimento não conseguiu se 

desenvolver de forma a superar alguns dos pontos de privação que tem impedido a 

ampliação das suas práticas, seja no tocante à situação da sede (local de 

funcionamento), que é considerada inadequada às necessidades do 

empreendimento, e do acesso ao crédito institucional, que no caso inexiste. Desta 

forma, tem-se que o processo de desenvolvimento abordado pressupõe uma 

ambiência que remova as principais fontes de privação que envolvem as condições 

de existência desses empreendimentos. Neste caso, faz-se menção, tanto a uma 

ambiência interna (infraestrutura adequada), quanto externa (acesso ao crédito 

institucional e forma de inserção no mercado). 

Entendida desta forma, a temática desenvolvimentista na economia solidária 

não é uma questão estritamente econômica, nem se equaciona no curto prazo, mas 

pressupõe ações políticas voltadas para um processo de transformação social. 

Assim, pensar em desenvolvimento equivale à supressão dos fatores limitantes das 

liberdades dos agentes, que na economia solidária são manifestas pelas condições 

dos empreendimentos econômicos solidários que, em grande medida, estão 

incluídos no mercado, porém excluídos de direitos. 

Sendo assim, não basta que o desenvolvimento seja construído com a 

participação dos atores sociais, mas que existam minimamente as condições 

necessárias para que tais experiências possam se firmar de forma a alcançarem os 

seus objetivos. Assim, a perspectiva endógena, sobretudo, da participação social, é 

uma condição necessária, mas não suficiente para o desenvolvimento destas 

práticas.  

Pelo exposto, reitere-se que o estudo de caso apresentado teve um caráter 

meramente ilustrativo com o intuito de contribuir para uma compreensão da 

complexidade que se faz presente ao se pensar o desenvolvimento no campo da 

economia solidária.  
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APÊNDICE A - ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO DE VIABILIDADE 

ECONÔMICA 

 

O caráter inovador da pesquisa consiste na utilização da metodologia do 

estudo de viabilidade. Tal metodologia se constitui em uma tecnologia social 

desenvolvida pela ITCP/UCSAL que considera a lógica peculiar dos 

empreendimentos da economia solidária. Trata-se de um estudo que se caracteriza 

por um processo de aprendizado de todos os participantes do empreendimento, 

direcionado para o conhecimento da atividade (KRAYCHETE, 1997).  

 

[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida 
e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo, e no qual o pesquisador e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1988, 
p. 15, Apud OLIVEIRA, 2008, p. 74). 

 

Este tipo de pesquisa implica na realização de estudo junto a grupos sociais 

com o propósito de um exercício de compreensão e de explicação da dinâmica dos 

grupos sociais por eles mesmos, com ou sem especialistas, com a finalidade de 

melhorar essa prática (BARBIER, 1985, p. 136, Apud Oliveira, 2008, p. 74). Trata-se 

de uma práxis participativa e reflexiva que estimula o processo de reconhecimento 

da atividade, uma vez que todas as informações técnicas, econômicas e de gestão 

são socializadas. 

 

Ou seja, o estudo de viabilidade é um instrumento que instiga a 
reflexão dos trabalhadores sobre as questões internas ao grupo 
(organização e o processo de trabalho, o que cabe a cada um fazer e 
por quê, a relação de cada um com os outros), e externa (as relações 
com a comunidade local, com o mercado, com as atividades de apoio 
e fomento, com o Estado e com as diferentes esferas do governo), 
contribuindo por gerar demandas por políticas (crédito, educação etc) 
adequada à sustentabilidade dos empreendimentos da economia 
popular solidária. Entendido desta forma, o estudo de viabilidade não 
é uma questão técnica, mas essencialmente educativa e política 
(KRAYCHETE, 1997, p. 4). 

 

Visto isto, o estudo de viabilidade inova ao propor a construção de um 

conhecimento coletivo, construído entre os pesquisadores e os empreendimentos, 

de forma a proporcionar um entendimento mais preciso da realidade. Com isso, a 
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opção do estudo de viabilidade, enquanto instrumental, implica no envolvimento do 

pesquisador com o grupo (empreendimento) em que se realiza a pesquisa.  

 

Fases do estudo de viabilidade econômica 

 

Tabela 14 – Fases de elaboração do estudo de viabilidade. 

Fase Descrição 

1° Fase: as perguntas 
necessárias 

Trata-se de um processo reflexivo que remonta a formulações de 
perguntas e respostas que precisam ser conhecidas e respondidas 
para o bom funcionamento do empreendimento. A resposta a 
essas perguntas servirão de guia para o desenvolvimento da 2º e 
3º fase do estudo.  

2° Fase: as contas 
necessárias 

Uma vez processada a 1º fase do estudo, as informações 
necessárias para realização dos cálculos serão oriundas das 
respostas acima. 

3° Fase: questões 
administrativas e 
associativas 

Abrange um processo de reflexão por parte dos envolvidos sobre 
os compromissos e responsabilidade que serão assumidos por 
todos ("regras do jogo"). 

4° Fase: análise dos 
resultados 

Corresponde a análise dos resultados encontrados na 2º e 3º fase 
do estudo. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Público alvo e coleta de dados 

 

As informações necessárias para o desenvolvimento do estudo serão 

coletadas diretamente com os grupos selecionados, através de visitas técnicas, 

aplicação de questionários27 e pela elaboração do estudo de viabilidade. A 

concepção de pesquisa envolve a coleta de dados com o propósito de criar os 

subsídios necessários para um processo de investigação.  

 

Tabela 15 – Universo da pesquisa. 

                  Público Alvo Participantes    Instrumento de coleta 
Presidente da cooperativa 1     Questionário 
Todos os cooperados            13 Estudo de viabilidade 

econômica 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

                                                 
27

O questionário é aqui definido como uma técnica para obtenção sobre qualquer dado que o pesquisador 
deseja registrar para atender os objetivos traçados no estudo (OLIVEIRA, 2008). 



81 

 

Tabela 16: Indicadores econômicos do estudo de viabilidade. 

Indicador Descrição 

Custo total 
Somatório de todos os custos que determinado 
empreendimento na elaboração e/ou comercialização de um 
produto. 

Receita total 
É igual ao produto entre a quantidade produzida (q) e o seu 
preço de venda (p). 

Receita liquida   É a diferença entre a receita total e o custo total. 

Custo fixo 

Custos que o empreendimento tem independentemente de 
produzir ou não determinado produto (Ex: aluguel, taxas 
mínimas de água, luz, telefone, impostos para manter a 
empresa funcionando, etc.). 

Custo variável  
Custo que o empreendimento tem para produzir uma unidade 
ou um determinado número de unidades de um determinado 
produto. 

Preço de venda 

É o valor que deverá cobrir o custo direto da mercadoria, 
produto ou serviço, as despesas variáveis, as despesas fixas 
proporcionais, além de permitir a obtenção de um lucro liquido 
adequado. 

Margem de contribuição 
Diferença entre o custo variável de produção unitário e o 
preço de venda do produto. 

Ponto de equilíbrio 
Relação entre o custo fixo do empreendimento e a margem 
de contribuição.  

Fonte:Estudo de viabilidade – ITCP/UCSAL. Elaboração própria. 

 

A obtenção dos indicadores  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa e da seleção dos indicadores a serem 

analisados tomou-se como referência um modelo de questionáriosemiestruturado 

contendo os principais indicadores que são utilizados pela pelo Sistema de 

Informação da Economia Solidária (SIES), conforme utilizado por Dias (2011). 

Adaptando-se a realidade do estudo proposto tem-se as seguintes dimensões, 

categorias e variáveis da gestão social: 
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Tabela 17: Dimensões, Categorias e Variáveis da Gestão Social. 
Dimensões Categorias de Análise Variáveis 

Econômica  Mercantil 

 Ponto de equilíbrio; 

 Realização do fundo de 
depreciação; 

 Produtos e preços 
praticados; 

 Remuneração média dos 
sócios; 

  Forma de inserção do 
empreendimento no mercado; 

Sociopolítica 

 Efetivação da 
democracia 
autogestionária na tomada 
de decisões; e, 
 

 Motivação para criação 
do empreendimento; 

 Destinação das sobras. 

 Participação 
externa (Redes e 
articulações) 

 Participação do 
empreendimento em Rede ou 
Fórum de articulação; 

 Participação do 
empreendimento em alguma 
ação de desenvolvimento 
comunitário; 

 Participação em 
movimentos sociais, populares 
ou sindicais? 

Organizacional 

 Infraestrutura; 
 
 

 Situação da sede ou 
local de funcionamento do 
empreendimento; 

 Situação dos 
equipamentos do 
empreendimento; 

 Acesso aos meios 
de produção e ao crédito; 

 Acesso ao crédito; 

Ambiental 
 Consciência 
ambiental através de 
ações; 

 Iniciativas do 
empreendimento de cunho 
ambiental;  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Dias (2011). 
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APÊNDICE B - PERGUNTAS DE PARTIDA PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE 
VIABILIDADE28 

 

1 PERGUNTAS NECESSÁRIAS À ANÁLISE DE VIABILIDADE: Algumas 

sugestões 

 

As perguntas que se seguem, fazem parte de um conjunto de sugestões para 

o roteiro da pesquisa. Tais sugestões devem ser adaptadas e aplicadas a realidade 

de cada um dos empreendimentos estudados. Isso implica, que o questionário só 

será definido após o primeiro contato de aproximação com o empreendimento. 

 

1.1 Sobre o produto e a estimativa da quantidade a ser produzida: 

 

a. O que produzir? 

b. Qual a quantidade a ser produzida? 

 

1.2 Sobre os investimentos: 

 

c. Máquinas e equipamentos? 

d. Qual o preço dessas máquinas e equipamentos? 

e. Haverá necessidade de gastos com equipamentos auxiliares? 

f. Móveis, materiais de escritórios? 

 

1.3 Sobre o processo de produção: 

 

g. Quais as matérias primas serão necessárias para produção? 

h. Em quais quantidades? 

i. Quais os preços? 

j. Onde comprar essas matérias-primas? 

k. Quem sabe comprar essa matéria-prima? 

l. O preço dessa matéria-prima vária muito ao longo do ano? 

 

 

                                                 
28

 Questionário modelo adotado pela ITCP/UCSAL com modificações. 
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1.4 Energia: 

 

m. Tipo de energia a ser utilizada? 

n. Como saber a quantidade de energia produzida por hora ou por 

quantidade de produto? 

 

1.5 Pessoas que vão trabalhar no processo: 

 

o. Quantas pessoas são necessárias para atingir a produção 

programada? 

p. O que cada um vai fazer? 

q. O uso da máquina e equipamento exige algum conhecimento técnico? 

r. Já temos pessoas preparadas com esse conhecimento? 

s. Será preciso algum treinamento?  

t. A atividade vai empregar mãodeobra remunerada? Como será a forma 

de pagamento dessas pessoas? 

 

1.6 Sobre comercialização: 

 

u. Para quem vamos vender? 

v. Onde vamos vender o produto? 

w. Como vamos vender? 

x. O trabalho de quem fizer as vendas será remunerado? Como? 

y. Como se comporta a compra ao longo do ano? 

z. Quem mais oferece o mesmo produto na localidade? 

aa.  Qual o preço médio de um produto semelhante ao nosso na praça 

onde pretendemos comercializar?  

bb. Como será calculado o nosso preço de venda? Com base no preço de 

mercado? 

 

1.7 Embalagem: 

 

cc.  A venda será feita a granel ou em embalagens menores? 

dd.  Qual o preço da embalagem? 
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1.8 Transporte: 

 

ee. Qual o preço do frete para cada uma das localidades pesquisadas? 

ff. Como será feito o transporte? 

 

1.9 Sobre administração 

 

gg.  Alguém vai trabalhar exclusivamente no processo de administração? 

hh. Como será o pagamento dessa pessoa? 

ii. Como será feita a administração – quem faz o quê? 

jj. Será necessário contratar os serviços de um contador? Qual o preço? 

 

1.10 Sobre legislação 

 

kk. A atividade exige algum registro fiscal? 

ll. Terá que pagar algum tipo de imposto? 

mm. Será necessária alguma licença junto a algum Ministério ou Secretária?  
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO29 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

1. Construção da linha histórica do EES’s desde o início das atividades até o 

momento atual. 

 

DIMENSÃO SOCIOPOLÍTICA 

 

2. Como é organizado o trabalho no empreendimento? 

3. Como ocorre a remuneração dos associados? 

4. O empreendimento tem alguma relação ou participação em alguma rede ou 

fórum de articulação? Se sim, quais? 

5. O empreendimento participa ou desenvolve alguma ação social ou 

comunitária? Se sim, qual? 

 

DIMENSÃO ECONÔMICA 

 

6. Qual os produtos que são comercializados pelo empreendimento e 

respectivos preços? 

7. Como os produtos são comercializados? Principais clientes? 

8. Tem dificuldade na comercialização? Se sim, relate quais? 

9. Como é realizada a remuneração dos sócios? 

10. Qual a receita do empreendimento (Já levantado no EVE)? 

11. De quem a cooperativa recebeu ou recebe apoio financeiro? 

 

DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

 

12. Quais as origens dos recursos que impulsionaram o inicio das atividades?  

13. O empreendimento necessita ou já necessitou de financiamento de crédito? 

Se sim, já conseguiu? 

14. Possui linhas de crédito adequada as necessidades do grupo? 

                                                 
29

 Modelo adaptado de Dias (2011). 
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15. A cooperativa possui que tipo de infraestrutura (Máquinas e equipamentos)? 

 

DIMENSÃO AMBIENTAL 

 

16. O empreendimento possui alguma iniciativa de cunho ambiental? Se sim, 

qual? 

 

 

 
 
 
 
 


