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RESUMO 

 

 

A questão central da pesquisa foi à busca por dados que ratificassem a teoria e o discurso dos 

ditos praticantes da economia solidária, quando defendem que a racionalidade substantiva 

deve nortear os princípios da economia solidária, concebendo a economia espaço incidental e 

não a primazia na determinação das relações sociais, assim, refletindo na predominância de 

dimensões da gestão social nas práticas administrativas dos EES’s. Para tanto analisei as 

dimensões teóricas da gestão social – sociopolítica, econômica, organizacional e ambiental – 

manifestas em práticas organizacionais de empreendimentos econômicos solidários do Oeste 

Potiguar. Para o êxito da pesquisa realizei da triangulação envolvendo a combinação de 

abordagens metodológicas quantitativas e qualitativas. Num primeiro momento da pesquisa 

será utilizada uma abordagem quantitativa, a partir da análise de cluster, a fim de verificar o 

comportamento das variáveis para amostra escolhida neste estudo. Na segunda etapa da 

pesquisa de caráter qualitativo foi realizada a técnica de grupo focal (FLICK, 2002) para 

aprofundar a análise das dimensões da gestão social nas práticas organizacionais de 

empreendimentos econômicos solidários, relacionadas aos princípios da Economia Solidária, 

constatadas na abordagem quantitativa. Na análise quantitativa, na dimensão sociopolítica, 

ficou nítida que quanto mais instrumentos de participações internas e externas, a partir da 

vivência em espaços públicos propositivos, melhores os resultados monetários. Outro ponto 

que merece relevo diz respeito à dimensão econômica, com a prática reciprocitárias 

prevalecendo na comercialização. Assim, na abordagem qualitativa foi possível compreender 

os processos de trocas de produtos ou serviço. Nos empreendimentos rurais pesquisados a 

destinação dos produtos agroecológicos tem a seguinte escala de prioridade, sequencialmente: 

autoconsumo (domesticidades), comercialização e troca. A pesquisa leva ao fato de que 

formações e práticas que fortalecem a dimensão sociopolítica (conhecimento, apoderamento, 

senso de pertencimento) tornam-se o fio condutor para o robustecimento da gestão social no 

âmbito das demais dimensões, conduzindo a ganhos sociopolíticos, econômicos, 

organizacionais e ambientais. Apesar das debilidades constatadas na dimensão organizacional 

e ambiental, tanto na abordagem quantitativa como na qualitativa, foi possível constatar que 

práticas dos EES’s do Oeste Potiguar incorporam, predominantemente, elementos da gestão 

social e da economia solidária, com preponderância da racionalidade substantiva em primazia 

a instrumental. Por fim, a pesquisa trouxe informações de que os participantes dos EES’s não 

concedem à economia monetária primazia na determinação das relações sociais, o que 

consequentemente conduz à confirmação de que, nas práticas da economia solidária, 

prevalecem a predominância da racionalidade substantiva, como guia das práticas 

organizacionais. 

 

Palavras-Chaves: Gestão Social, Solidariedade, Economia Solidária, Empreendimentos 

Econômicos Solidários. 



 

 

8 

ABSTRACT 

 

 

The central research question was to search for data to ratify the theory and discourse of the 

so-called practitioners of economic solidarity, by defending the substantive rationality should 

guide the principles of economic solidary, designing the space economy incidental and not the 

primacy of relations in determining social as well, reflecting the predominance of dimensions 

of social management in administrative practices of ESS's. For both analyzed the theoretical 

dimensions of social management - sociopolitical, economic, organizational and 

environmental - manifested in organizational practices supportive of economic organization 

Potiguar West. For the success of the research realized the triangulation involving a 

combination of quantitative and qualitative methodological approaches. At first the research 

will use a quantitative approach, from the cluster analysis, to verify the behavior of the sample 

chosen for this study. In the second stage of the qualitative study was carried out focus group 

technique (FLICK, 2002) for further analysis of the dimensions of social management on 

organizational practices supportive of economic organization, related to the principles of 

Solidary Economy, established in a quantitative approach. In quantitative analysis, the socio-

political dimension, it was clear that the more equity instruments of internal and external, 

from the purposeful living in public spaces, the best monetary results. Another point worth 

stressing concerns the economic dimension, with the practice reciprocity prevailing in market. 

Thus, the qualitative approach was possible to understand the processes of exchange of 

product or service. Rural enterprises surveyed in the allocation of the agro-ecological products 

have the following scale of priority, sequentially: self-consumption (domestic), market and 

exchange. The research leads to the fact that training and practices that enhance the socio-

political dimension (knowledge, empowerment, sense of belonging) become the guiding 

principle for the strengthening of the social management in the context of other dimensions, 

leading to gains sociopolitical, economic, organizational and environmental. Despite the 

weaknesses found in the organizational dimension and environment, both in a quantitative as 

in qualitative, we determined that the practices of ESS's Potiguar West incorporate 

predominantly elements of social management and economic solidarity, with a preponderance 

of substantive rationality in the primacy of the instrumental. Finally, research has brought 

information that the participants of the ESS's do not give the money economy primacy in 

determining social relations, which in turn leads to the confirmation that, in practice the 

solidarity economy, prevailing the dominance of substantive rationality, as a guide for 

organizational practices.  

 

Key-Words: Management Social; Solidarity; Solidary Economy; Economic Solidary 

Organization. 
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Introdução 

 

Em julho de 2003 tive o primeiro contato com o conceito de economia solidária, a 

partir de uma palestra do Professor Jean-Louis Laville. Inicialmente as palavras soaram-me 

estranhas, principalmente pela arraigada concepção de fato econômico advinda dos manuais 

como Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia de Mankiw (2001). Com 

espírito aguçado e sede por conhecimento, iniciei leituras sobre o tema para melhor 

compreendê-lo.  

A primeira inserção neste assunto ocorreu pela obra Introdução à Economia Solidária 

de Singer (2003a). Posteriormente, Economia Solidária – Uma Abordagem Internacional” 

(FRANÇA-FILHO e LAVILLE, 2004), que abriu várias possibilidades para a reconstrução do 

conceito de “economia” com o viés da sociologia e da antropologia econômica. 

  No campo da vivência prática, em dezembro de 2003, obtive minha primeira 

experiência extensionista no campo desta tese por intermédio do Programa de Apoio a 

Organizações Sociais UFPE-Kellogg realizando um projeto de protagonismo juvenil com 

jovens da Usina Catende-Harmonia numa proposta de articular o desenvolvimento local à 

Economia Solidária. Este foi, portanto, o meu primeiro contato prático com experiência 

autogestionária, comumente vista como a maior experiência de economia solidária na zona 

rural brasileira. Isto, mais tarde, rendeu artigos científicos e capítulos de livros (DIAS e DE 

LA MORA, 2004; DIAS e RIOS, 2006; DIAS, 2007; DIAS e SOUZA, 2008). 

Devido a essa experiência, recebi um convite, em 2004, para trabalhar na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico da Prefeitura da Cidade do Recife, especificamente na Diretoria 

de Economia Solidária, dentro do Programa de Desenvolvimento do Artesanato. Nesta 

instituição, apoiei a organização de artesãos do município, especialmente, ao proporcionar 

formas de escoamento da produção local.  

Nesse mesmo ano, estudantes e professores interessados no ensino, na pesquisa e na 

extensão da temática trabalho e renda, principalmente nas linhas Economia Solidária e 

Educação Solidária, fundaram o Núcleo de Economia Solidária da Universidade Federal de 

Pernambuco (NECSO/UFPE), coordenado pelos professores: Dr. Tarcísio Patrício 

(Departamento de Economia da UFPE) e Dra. Ana Cristina Brito Arcoverde (Departamento 

de Serviço Social da UFPE). Até o presente, estou vinculado ao NECSO/UFPE como 

pesquisador colaborador. 
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Interessado em compreender a economia solidária, mas com dificuldade por estar 

cursando Administração, cuja estrutura curricular não abordava a temática e nem temas 

correlatos, decidi buscar conhecimentos nas Ciências Sociais. Dirigi-me ao Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da UFPE, no qual fui aceito como aluno especial na disciplina 

Tópicos Especiais – Associativismo ministrada pelo Prof. Breno Fontes. Durante este curso, 

travei conhecimento com as ideias dos pensadores do socialismo utópico e autores que 

compõem o Movimento Antiutilitarista, fundado por Marcel Mauss, como Alain Caillé.  

  Em 2006, tive outra experiência profissional ao trabalhar no Centro de Estudos e Ação 

Social de Pernambuco (CEAS Urbano-PE), organização não-governamental, onde exerci a 

função de técnico social, desempenhando atividades de capacitação e acompanhamento (em 

associativismo e cooperativismo) de grupos produtivos, inseridos no contexto da economia 

solidária. Fui representante, pela Instituição, em espaços sociais, como o Fórum 

Pernambucano da Economia Popular e Solidária.  

Ainda em 2007 auxiliei o NECSO/UFPE na realização do projeto Jovens Agricultores 

Comunicando e Protagonizando a Economia Solidária e Agroecologia financiado pelo 

Programa de Apoio à Extensão Universitária (MEC/SESu/Depem/Proext). Neste projeto de 

extensão, fui o responsável pelas oficinas em Associativismo, Cooperativismo, Planejamento 

e Gestão Financeira, realizadas junto aos beneficiados da Associação dos Pequenos 

Produtores do Imbé, Marrecos e Sítios Vizinhos (Assim), situada na zona rural de Lagoa de 

Itaenga, Pernambuco. Realizei o acompanhamento e assessoramento dos grupos produtivos 

aos criados pelos jovens por meio de oficinas, trabalho que gerou alguns artigos científicos 

(DIAS, 2006; LEÃO, HOLANDA e DIAS, 2007). 

A cada experiência profissional obtida em paralelo às leituras acadêmicas foram 

acentuando-se inquietações por conhecer a economia solidária em sua pluralidade de práticas 

e concepções teóricas. Pouco a pouco, fui imergindo na problemática que traz a perspectiva 

do resgate de formas de organização em que a solidariedade, a cooperação e a autogestão se 

tornam primordiais à convivência coletiva humanizada.  

Deste modo, envolvo-me como pesquisador, profissional e militante da economia 

solidária, acreditando na ideia de Polanyi (1994) quanto à possibilidade de outra forma de 

organização em que o sistema social concebe à economia espaço incidental e não a primazia 

na determinação das relações sociais. 

A partir de estudos nessa temática, observei que, desde início do século XXI, o tema 

da economia solidária ganhou relevância como política social na geração renda, haja vista a 

criação, em 2003, da Secretaria Nacional da Economia Solidária (Senaes) no âmbito do 
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Governo Federal. Várias das ideias da pauta atual tiveram destaque anterior na história 

mundial, não com o termo economia solidária, mas, como práticas que se aproximam de 

princípios contemporâneos. Autores, denominados de socialistas utópicos por Marx e Engels, 

como Robert Owen, Charles Fourier e Claude-Henry Saint-Simon, defenderam concepções 

organizacionais idealizadas, entre meados dos séculos XVIII e XIX, que hoje se encontram 

em evidência sob outra roupagem. 

 É interessante que este olhar de reconstrução histórica de ciclo de idas e vindas entrou 

em minhas leituras a partir da indicação, por parte de uma professora e amiga, do livro de 

Teixeira (2002), Utópicos, heréticos e malditos, que resgata opositores ao sistema econômico 

capitalista e às distorções sociais por este geradas. O autor alerta para as noções que norteiam 

as principais correntes de pensamento de século atual, em suas similaridades, a partir de tais 

pensadores.  

Partindo da premissa da construção do conhecimento pela acumulatividade, é factível 

aceitar que o surgimento, o desenvolvimento e o desaparecimento de conceitos fazem parte de 

ciclos de vida, mas, nem todos desaparecem por completo – apenas se transformam ou se 

fundem a outros. Este parece ser o caso do que se denomina de economia solidária.  

Durante minha jornada de trabalho tanto profissional quanto acadêmica na economia 

solidária, algo sempre me incomodou correlacionado a como os empreendimentos 

econômicos solidários contemporâneos desenvolvem dimensões da gestão social relacionadas 

aos princípios da Economia Solidária no âmbito das práticas organizacionais?  

Nesta tese que apresento, proponho-me a responder esta inquietação, primeiramente 

realizando um resgate do papel da solidariedade como o elemento agregador de práticas da 

gestão social, do delineamento do pluralismo econômico e de contornos em que se baseiam as 

racionalidades instrumental e substantiva, uma discussão comum ao campo da gestão social.  

Realizei um resgate socioeconômico da Região Oeste do Rio Grande do Norte, 

posterior apresentação das características gerais dos empreendimentos econômicos solidários 

do Oeste Potiguar, a partir da base de dados do Sistema de Informações da Economia 

Solidária (Sies) para, em seguida, mapear as dimensões da gestão social manifestas nestes 

empreendimentos econômicos solidários na região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, 

tendo em vista o seguinte pressuposto: os estudos que compõem a Teoria da Administração 

sofrem uma grave inconsistência devido à a-historicidade de sua abordagem, bem como à 

fragmentação de suas construções, o que inviabiliza relacionar contextos a fatos históricos a 

esta relacionados. Esta negligência, de base epistemológica, torna-se visível a partir do 

momento em que o marco inicial dos estudos da Administração fundamenta-se em apenas 
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uma tendência da Revolução Industrial, a da geração de riqueza privadamente acumulada, 

desconsiderando alternativas organizacionais, a exemplo do cooperativismo e do sindicalismo 

surgidos naquele momento.  

Por esta razão, para melhor compreensão de tal fenômeno, opto, inicialmente, por um 

resgate histórico do período da transição do sistema de produção feudal para o sistema de 

produção capitalista, recaindo, logo em seguida, na Revolução Industrial.  

No período pré-Revolução Industrial esteve presente o trabalho artesanal desenvolvido 

na sua maioria em unidades de produção e comercialização localizadas em casas de mestres 

(corporações de ofícios), mesmo espaço onde as pessoas (aprendizes, mestres e familiares) 

viviam como famílias de sangue. Como Souza (2008) menciona que, neste período, a 

organização familiar contemplava três tipos de união: entre marido e mulher, entre pais e 

filhos e entre mestre e empregados.  

Tal período não contemplou qualquer tipo de divisão entre o espaço de vida e o espaço 

de trabalho. A produção artesanal visava ao abastecimento do mercado interno. No entanto, os 

produtores com exceção dos aprendizes, eram detentores dos meios de produção, com nítida 

autonomia sobre o tempo, o método e o ritmo de trabalho. Nesse período a cooperação é 

elemento preponderante nas relações socioeconômicas.  

Devo frisar que a produção artesanal e as organizações produtivas denominadas 

corporações de ofício tinham problemas, a exemplo da rigidez hierárquica entre mestres e 

aprendizes, a qual criava excessos nas ações de subordinação e dependência, além da difícil 

ascensão social e profissional dos artesãos devido a pouca oportunidade de mobilidade social.  

Consecutivamente, as relações capitalistas avançaram frente ao desenvolvimento 

industrial. A fábrica surgiu produzindo volumes superiores ao trabalho tradicional em família 

e, mediante a redução de preços, tornou-se impraticável a produção e a comercialização de 

mercadorias do sistema familiar. Assim, preços baixos começaram a inviabilizar o trabalho e 

a produção em pequenas unidades restando, ao artesão e ao camponês, como única estratégia 

de sobrevivência, a opção de aderir ao trabalho fabril, o que trouxe várias consequências 

sociais a tais trabalhadores, que passaram à situação de proletariado.  

Um fato que destaco neste desencadeamento da Revolução Industrial é o do 

cercamento de terras relatado por Polanyi (1994) que significou a abolição do sistema de 

cultivo de campos abertos comuns incentivando a pecuária, a qual, por sua vez, significava 

retornos financeiros mais atraentes ao nobre arrendador, e mudanças a este atreladas. Estas 

alimentaram o crescimento do excedente de mão-de-obra e o suprimento de matérias-primas 

para a indústria emergente. Souza (2008) afirma que, anterior ao cercamento, existia um tipo 
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de solidariedade natural, transpassada por ligações afetivas de convivência integrada com o 

semelhante e com o ambiente, mas que cedeu lugar a uma lógica concorrencial e competitiva.  

Portanto, as relações pós-Revolução Industrial contaminaram os contornos 

predominantemente substantivos da organização humana para dar espaço a arranjos de 

racionalidade mais instrumental, movidos pela lógica mercantil. 

A Revolução Industrial, entre meados de 1780 a 1840, desenvolvida com maior 

intensidade na Inglaterra, propiciou a consolidação do sistema econômico capitalista de livre 

concorrência, ou, do mercado autoregulado. A tecnologia empregada na produção, com 

maquinário movido a vapor e à eletricidade, impulsionou a produção em larga escala, 

inimaginável nos períodos anteriores. Inicialmente, as consequências visíveis foram a 

diminuição drástica do preço dos produtos manufaturados e, por outro lado, o estímulo ao 

consumismo, o desenvolvimento do comércio e da indústria e a inserção da comercialização 

internacional, em mercados não protegidos. 

Entretanto, o estupendo crescimento provocou um custo social como a situação 

degradante dos camponeses que, em face do cercamento das terras, viram-se obrigados a 

migrar, juntamente com a família, para a cidade, onde, em princípio, poderiam se deparar com 

oportunidades de auferir renda como empregado do capital.  

 Como proletários, suas vidas sofreram expressiva transformação, pois saíram de um 

trabalho com modo de produção artesanal, no qual misturavam relações econômicas e de 

afeto, para um serviço repetitivo, cansativo e desgastante com jornadas de 13 a 16 horas, em 

condições precárias de segurança e higiene, com remuneração relativamente baixa para o 

custo de vida urbano, Além disso, mulheres e crianças inseriram-se no trabalho industrial.  

Porém, o modo de produção capitalista trouxe consigo benesses à sociedade como o 

aumento de ofertas de produtos e a substancial diminuição de preços, dada a economia em 

escala e o acirramento da concorrência interempresarial. Contribuiu, assim, para a diminuição 

de barreiras na possibilidade de ascensão social e profissional, como o crescimento e 

enriquecimento da classe burguesa. Acrescente-se que, mais adiante, impulsionou a criação de 

legislações trabalhistas que servem como diretrizes para os direitos e deveres do empregador e 

do empregado. 

Engels (1985), ao relatar os efeitos da Revolução Industrial, aponta que a introdução 

da concorrência diluiu, ainda mais, a coesão social, a cooperação e a solidariedade existentes 

no período pré-Revolução Industrial. A competição entre industriais acabou por contaminar 

os operários motivando-os à concorrência a todo custo em busca de emprego, levando-os à 

submissão a condições de trabalho insatisfatórias. Isto ocorre devido à vasta demanda por 



 

 

18 

ocupações comparada à restrita oferta de postos de trabalho, o que, consequentemente, geraria 

o exército industrial de reserva, delineado por Karl Marx (ENGELS, 1985), cujo papel seria 

equilibrar valores salariais dirimindo possíveis aumentos, com imediato acréscimo no custo 

de mão-de-obra.  

Assim, a constante rivalidade por novas ocupações ou pela manutenção nos postos de 

trabalho aprofundou o destroçamento do tecido social. Os trabalhadores excedentes, não 

inseridos no mercado de trabalho (ou no exército industrial de reserva), passaram a sobreviver 

dos benefícios da Lei dos Pobres, intervenções estatais que, por intermédio de políticas 

compensatórias, foi instituída para amenizar as distorções decorrentes do processo de 

desenvolvimento capitalista.  

Para Caballero (2003) este fato conhecido como Lei dos Pobres teve origem na 

Inglaterra, a partir da metade do século XVI, e derivou de um conjunto de normas e práticas 

que visava à supressão da mendicância pela institucionalização da caridade num sistema de 

colaborações (com recursos obtidos pela arrecadação de impostos) em que aos padres, 

encarregados das paróquias locais, cabiam à função de fazer redistribuição enquanto ao 

indivíduo, na condição de mendicante, não podia sair da região paroquial de onde recebia a 

ajuda financeira. Tratava-se de uma medida oriunda de uma monarquia absoluta e de 

governos oligárquicos e contribuía efetivamente para o cerceamento da mobilidade da 

população da condição de mendiguez (VIANNA, 2002).  

O Estado passou, então, a agir para proteger a sociedade da ameaça representada pela 

pobreza. As consequências advindas do processo de Revolução Industrial, tais como o 

crescimento da população urbana e as frequentes crises econômicas durante o primeiro terço 

do século XIX, acarretaram o aumento do número de pessoas pobres e, daí, a necessidade de 

incremento nos recursos para manutenção deste sistema de ajuda legal vigente.  

 Para acrescer tal problemática, Polanyi (1992) elucida que, em 1795, foi instituída a 

Lei Speenhamland, que reconheceu o direito de todos os homens receberem um mínimo 

social do Estado para garantir a subsistência, independentemente da cobrança de impostos ou 

taxas contributivas. Desse modo, expandiu-se a assistência aos trabalhadores, caso o salário 

fosse menor do que a renda familiar estabelecida pela tabela estatal. 

De acordo com Polanyi (1992), as primeiras leis a comporem a Lei dos Pobres eram 

denominadas Leis Elizabetanas, as quais tinham como incumbência a manutenção da ordem. 

Depois, a Lei Speenhamland, com caráter menos coercitivo, estabeleceu um abono financeiro 

em complementação ao salário garantindo assistência a empregados, que recebiam abaixo de 

determinados rendimentos, ou a desempregados. 
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Polanyi (1992) afirma que, sem a Lei dos Pobres, inclusive com a reformulação que 

originou a Lei Speenhamland, dificilmente as sociedades europeias teriam resistido aos 

cataclismos sociais produzidos pelas mudanças. Dentre as ações das Leis dos Pobres estão: a 

distribuição de alimentos, a complementação salarial, o recolhimento a asilos e o 

recrutamento para as manufaturas públicas. 

Uma comissão instaurada em 1823 avaliou a aplicação da Lei dos pobres e constatou 

que, em alguns condados, o sistema Speenhamland funcionava como subsídio ao empregador, 

pois, homens válidos recebiam o auxílio e, ainda assim, trabalhavam para particulares em 

troca de salários significativamente aviltantes. Por isso, o sistema Speenhamland foi revisto 

em 1834, a fim de tornar esse auxílio indesejável, visto que exigia de quem o recebesse a 

entrar em uma workhouse.
1
 Onde os pobres merecedores eram separados dos desocupados e 

indolentes. Posteriormente, passou-se a estender o abrigo para a família inteira, mas, homens, 

mulheres e crianças eram separados. Ressalte-se que, apenas os menores de três anos, 

permaneciam com as mães, e, com o uso obrigatório de uniformes por todos, criavam-se 

constrangimentos que forçavam apenas o extremamente necessitado a submeter-se a tal 

condição.  

O conjunto de normas e condutas, denominado Lei dos Pobres, marca o início da 

intervenção pública mediante políticas sociais, derivando de uma ação que, de forma 

coercitiva, continha consequências provindas do aumento da mendicância, ou, num olhar 

macro, da pobreza. Todavia, ao invés de tratar do cerne dos problemas provocados pelo 

modelo econômico dominante, procurou-se uma solução simplista e paliativa que em nada 

promovia a cidadania dos situados em condição de pobreza, pois, por exemplo, impedia a 

mobilidade. 

Outro ponto que merece ser salientado refere-se ao discurso dos economistas clássicos 

como Adam Smith, Jeremy Bentham, Davi Ricardo, Malthus, entre outros, os quais pregaram 

os efeitos desfavoráveis das Leis de Pobres, a exemplo da elevação significativa dos impostos, 

destinados a sustentar a assistência à pobreza, da redução dos salários – já que existia um 

complemento por parte do Estado – e da destruição do incentivo ao trabalho, encorajando a 

ociosidade e o vício (SMART, 1964 apud NUNES, 2003). 

Entretanto, por detrás do discurso crítico desses economistas, vê-se como pano de 

fundo um viés com fundamento liberal em que o Estado não deveria intervir sob o risco de 

                                                 
1
 Sistema de casas de trabalho que ofereciam ajuda em troca da realização de algum trabalho por parte do 

necessitado. Todavia, Caballero (2003) salienta que nas wokhouses “as condições de trabalho eram mais 

desagradáveis que em qualquer emprego”. 
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afetar o crescimento econômico, mesmo que este trouxesse concentração de renda. Ao 

contrário do que pensavam os economistas clássicos, a “mão invisível” do mercado não foi 

tão hábil para equilibrar as relações socioeconômicas. 

Em meio às turbulências promovidas pelas mudanças econômicas e sociais, as 

desigualdades geradas e acentuadas pelo sistema capitalista, força motriz desse processo, 

inspiraram pensadores com ideias reformistas, no intuito de amenizar mazelas oriundas da 

lógica mercantil. Dentre eles, destacam-se Robert Owen, Charles Fourier e Claude-Henri 

Saint-Simon. 

Robert Owen (1771-1858), nascido no Reino Unido, vivenciou o período áureo do 

desenvolvimento industrial, na primeira fase da Revolução Industrial, enquanto o país 

transformava capital comercial em capital industrial. Esta transição foi possível a partir dos 

avanços tecnológicos, como a máquina a vapor desenvolvida por James Watt, que contribui 

para geração de energia e o aumento no ganho de produtividade das indústrias têxteis que 

cresciam no período. A dinâmica econômica cresceu a partir da tecelagem de lã e do 

desenvolvimento de novas máquinas, causando impacto diretamente na indústria têxtil, bem 

como na dinâmica dos setores integrados a esta como a produção agrícola (matéria-prima), a 

mineração, a metalúrgica e o transporte (logística). 

Este primeiro momento da Revolução Industrial trouxe visíveis alterações nos 

contornos econômicos e sociais da Inglaterra, especialmente nas cidades de Lancashire, 

Liverpool, Manchester e Birmingham que, neste período, tornaram-se centros da nova 

Inglaterra industrial. Contudo, estas transformações geraram graves transtornos sociais, tais 

como o êxodo rural graças ao crescimento descontrolado das cidades polos, das habitações 

precárias, do excesso de trabalho com jornadas de 14 a 16 horas diárias, durante seis dias da 

semana somadas as lamentáveis condições de trabalho (MORTON, 1962). 

É neste contexto que Robert Owen começa a reflexionar acerca de novas 

possibilidades entre relação trabalho e o bem-estar do trabalhador, imbuído de ideais 

socialistas fundamentadas na formação do caráter humano, pois, acreditava que a educação 

moldaria o caráter ao passo que a Igreja seria responsável por tornar o homem irracional e 

egoísta. Owen patrocinou processos educativos, embora tenha frequentado a escola por curto 

período de tempo. Elaborou princípios que passaram a orientar o trabalho cooperativo, 

investiu em esquemas de ensino e no desenvolvimento da vida comunitária, difundiu ideias 

socialistas não-revolucionárias no Reino Unido, tratou de assuntos relacionados à urbanização 

e implementou estratégias de gestão inovadoras, destinadas à promoção da qualidade de vida 

do trabalhador. 
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 No trabalho intitulado A new view of society (OWEN, 1965) propôs ações sociais 

junto aos trabalhadores e à comunidade que trariam resultados positivos para todos. Assim, 

desenvolveu os seguintes pontos: esquema educacional para a formação do caráter, 

cooperação da classe privilegiada ao bem-estar impulsionando à filantropia por parte das 

elites, instituição de normas de convívio social, controle do trabalho infantil e educação 

infantil, urbanização e atenção à saúde coletiva. Souza e Oliveira (2006) ressaltam que Owen 

propôs ao governo não só a criação de sistemas nacionais de emprego e de educação bem 

como o lazer e o descanso semanal. Também tratou da emancipação humana, de relações de 

gênero e da definição de papéis sociais entre homens e mulheres, além da educação e 

doutrinamento de jovens e adultos, do trabalho voluntário, da saúde preventiva, de fundos 

previdenciários, de moradia e de políticas públicas de combate à miséria.  

 Os franceses Charles Fourier (1772-1837) e Henri de Saint-Simon (1760-1825) 

vivenciaram o contexto econômico e, especialmente, social e político, diferente do britânico 

Roberto Owen. Enquanto o Reino Unido estava envolvido por completo com a Revolução 

Industrial, a França ainda transitava do feudalismo, de forte base econômica na produção 

agrícola, para a consolidação de uma classe burguesa financeira e mercantil (TEIXEIRA, 

2002). Desde meados do século XVIII, a monarquia absolutista francesa atravessava por 

profunda crise que refletia em um elevado déficit orçamentário, agravado pela Guerra dos 

Sete Anos, durante na qual perdera importantes colônias, e pelos investimentos na 

independência da América do Norte, em que não soubera contabilizar as despesas. Além 

disso, havia a séria concorrência da Inglaterra que, neste momento, alcançava o mercado 

francês com o escoamento de enorme quantidade de produtos, que prejudicava sobremaneira a 

produção nacional.  

Por outro lado, a burguesia mercantil e industrial francesa via-se particularmente 

prejudicada por não reverter a sua força econômica, no país, em poder político, visto que os 

postos-chaves na administração eram privilégios reservados tão-somente à nobreza e ao alto 

clero. Diante desta conjuntura econômica e sociopolítica, eclodiu uma movimentação civil, de 

1789 a 1799, abarcando um conjunto de fatos que teve início com a queda do Absolutismo 

Monárquico, passando pela adoção de uma Constituição e da Monarquia Parlamentar, 

Proclamação da República e Ascensão de Napoleão Bonaparte, fatores que os historiadores 

denominam de Revolução Francesa.  

 Os princípios norteadores da Revolução Francesa – Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade – espalharam-se pelo mundo e serviram de bandeira na luta contra o despotismo, 
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influenciando ideologicamente os movimentos sindicais que reivindicaram melhores 

condições de trabalho na Inglaterra. Ratificando tal fato, Hobsbawn (2001) afirma que: 

 

Se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a 

influência da Revolução Industrial Britânica, sua política e ideologia foram 

formados fundamentalmente pela Revolução Francesa. A Grã-Bretanha 

forneceu o modelo para as ferrovias e fábricas, o explosivo econômico que 

rompeu com as estruturas socioeconômicas tradicionais do mundo não 

europeu, mas foi a França que fez suas revoluções e a elas deu suas ideias. A 

França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário de 

nacionalismo. A França forneceu os códigos legais, o modelo de organização 

técnica e cientifica e o sistema métrico para a maioria dos países. A Ideologia 

do mundo moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então 

resistido às ideias europeias inicialmente através da influência francesa. Esta 

foi a obra da Revolução Francesa. 

 

  

No meio de tais mudanças turbulentas, Charles Fourier aportou com inegáveis 

contribuições ao pensamento social. Sua concepção arquitetônica e teórica de funcionamento 

dos falanstérios
2
 serviu de orientação para aspectos como a convivência comunitária e, até 

hoje, é referência em estudos concernentes a construções coletivas. Ainda colaborou com a 

preocupação relacionada ao ambiente e à educação. Ao propor uma educação dialógica e 

compartilhada entre os membros dos falanstérios e a moradia coletiva, Fourier inovou nos 

padrões de convivência, defendendo o convívio coletivo e compartilhado em dado espaço. 

 Contudo, Engels (1981) aponta, como a maior colaboração de Fourier, a concepção da 

história da sociedade, conforme relatos de Konder (1998), em quatro etapas de 

desenvolvimento – selvagismo, barbárie, patriarcado e civilização – sendo esta última fase 

vivida a partir do século XVI com o regime social introduzido pela sociedade burguesa. A 

civilização mantém vícios existentes na barbárie e move-se em um ciclo de contradições. O 

movimento que gera a abundância da acumulação de riquezas é o mesmo que aprofunda a 

desigualdade social e a pobreza.  

 Fourier introduziu a concepção de superação da etapa da Civilização para se atingir a 

Harmonia, pela via da associação em séries passionais. Embora carregada de motivos éticos e 

convicções religiosas, tais concepções estariam fundamentadas no plano científico por uma 

teoria das paixões, como se estas existissem na realidade humana em sincronia com uma lei 

geral de funcionamento do universo, em que as pessoas devem desenvolver todas as paixões 

simultaneamente, pois, uma equilibraria outra criando, por sua vez, a Harmonia Universal. 

                                                 
2
 Seriam comunidades intencionais, que viveriam em grandes construções comunais, refletindo uma organização 

harmônica e descentralizada em que cada um trabalharia conforme suas paixões e vocações. As pessoas 

disporiam de refeições, médicos e dentistas que desenvolveriam ações preventivas. 
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 Outro francês entre os utópicos, Saint-Simon, após ter atravessado a Revolução 

Francesa, retirou, desta, parte da sua experiência e as verteu para os seus escritos. 

Diferentemente dos outros dois pensadores, é explícito na crítica à ordem social. Todavia, sua 

crítica não é em favor de uma democracia radical, mas, sim, da reorganização da sociedade 

europeia, em que sábios ou intelectuais deveriam juntamente com os “trabalhadores” 

(industriais e demais indivíduos produtivos) ocupar uma classe de liderança, ao invés dos 

“ociosos” (reis, rainhas, príncipes e demais nobres que viviam de rendas) que em nada 

contribuíam para o avanço do país. Pregava a reforma social, porém, sem a abolição da 

propriedade privada, mas, sim, sob o controle do Estado. Em sua tese, deixa clara a predileção 

por uma classe intelectual ou técnica que deveria gerir o Estado, recordando que os 

jacobinos,
3
 quando chegaram ao poder, na Revolução Francesa, provocaram a fome e a 

barbárie nessa sociedade. 

 Embora estes socialistas utópicos tenham exposto ideias avançadas para o pensamento 

da época, alguns pontos merecem crítica. Inicialmente, a perspectiva de ação proposta não 

visava ao questionamento da ordem econômica e nem à emancipação do indivíduo, na 

perspectiva da teoria crítica (Horkheimer, Adorno e Habermas). Tinha o propósito de 

intervenções a fim de estabelecer uma ordem social justa, mas sem que fossem superadas 

relações de trabalho alienadas e alienantes presentes no capitalismo. Assim, não propunham a 

construção de modelos que viessem a substituir o modo capitalista vigente, porém, sem 

dúvida, contribuíram para ampliar o leque de modos organizativos complementares ou 

residuais ao capitalismo. 

Apesar das constatações e propostas desenvolvidas pelos pensadores do socialismo 

utópico, o sistema capitalista de produção, que se consolida como hegemônico desde o avanço 

da Revolução Industrial, encontra-se, historicamente, em contínua transformação tendo como 

base as próprias mudanças históricas e sociais e a força motriz de sua existência, a 

concorrência. 

Dando um salto no tempo para o fim do século XIX e início do século XX, chega-se a 

história da organização do trabalho, especialmente com o aparecimento do cerne das teorias 

da administração, a partir de estudos de métodos e processos iniciados por gestores, em sua 

maioria engenheiros, balizados pela construção de conhecimentos teórico-prescritivos 

                                                 
3
 Após a Revolução, partidos começam a surgir com opiniões diversificadas. Os jacobinos representavam a baixa 

burguesia e defendiam uma maior participação popular no governo. Por outro lado, os girondinos representavam 

a alta burguesia e queriam evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. 
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desenvolvidos nos Estados Unidos por Frederick Winslow Taylor, Henry Ford e seus 

seguidores.  

Taylor introduziu a Organização Racional do Trabalho (ORT) alicerçada nos seguintes 

tópicos: estudo dos tempos e movimentos; estudo da fadiga humana; divisão do trabalho e 

especialização do operário; incentivos salariais e prêmios de produção; desenho de cargos e 

tarefas; conceito de homo economicus; padronização de métodos e máquinas; condições do 

ambiente; e supervisão funcional. 

Através da padronização e supervisão dos funcionários obter-se-ia a prosperidade do 

empregador, representada pela maior lucratividade, e do empregado através de salários com 

base na produção e menos dispêndio de movimentos inúteis. Segundo Souza (2002), o 

fordismo, com a linha de montagem e de produção, adiciona-se a tais proposições de 

organização do trabalho de Taylor e modifica, então, todo o panorama socioeconômico. Pela 

via da divisão entre o trabalhador intelectual e manual, da racionalização do trabalho humano 

e da produção altamente mecanizada, conseguiu não só o aumento da produtividade como 

também da acumulação individual do capital.  

Na década de 1970, inaugurou-se outra etapa de desenvolvimento técnico-científico, 

com a introdução da informática, da microeletrônica, da robótica, da cibernética, entre outros, 

responsáveis pela reformulação dos processos de produção e, novamente, impondo 

modificações no panorama do mundo do trabalho. Souza (2002) afirma que não são as 

inovações tecnológicas que, por si só, introduzem mudanças, mas, sim, a estratégia capitalista 

de manipulá-las para incrementar a exploração da mão-de-obra, mediante a intensificação de 

investimentos na automação e a concomitante redução da necessidade de emprego da força de 

trabalho. 

Observa-se, neste período, uma crise no sistema capitalista com consequências 

negativas nos índices de emprego, agravada pelo fechamento de empresas. Em face desse 

quadro econômico dramático para a classe trabalhadora, surgiu, a partir de 1977, uma série de 

iniciativas para salvar ou criar postos de trabalho por meio de empresas autogeridas por 

trabalhadores (LECHAT, 2002).  

Como menciona Lechat (2002), esse fenômeno teve o apoio de sindicatos e permitiu o 

desenvolvimento de organizações coletivas autogestionárias compostas pela massa 

trabalhadora desempregada. Desse modo, o cooperativismo ressurgiu com outra aparência, 

agora, denominado de Economia Social ou Economia Solidária, ambas com a proposta 

precípua de reinserção da população desempregada, sob uma forma organizacional diferente 

do modelo empresarial.  
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A economia solidária não é, conforme mencionado, apenas uma nova forma de 

economia, uma organização econômica, mas, também, uma articulação entre economias 

mercantil, não mercantil e não-monetária. É, portanto, uma economia plural que se desdobra 

sob uma concepção mais ampla do fato econômico, permitindo a multiplicidade de formas de 

produzir e distribuir riquezas. Corroborando com as ideias de França-Filho (2001), a 

economia solidária não consiste em uma economia contra o mercado, porém, em uma 

possibilidade que se enraíza com outros princípios e práticas. 

Trata-se de vivências que hoje são aglutinadas na economia plural e dão espaço a 

manifestações para além da economia de mercado (dominante), contudo, sem desprezá-la. Daí 

advêm experiências como comércio justo, finanças solidárias e clube de trocas. Estas 

experiências de economia solidária ultrapassam a concepção equivocada, disseminada pela 

lógica de mercado, de que é parte do agir racional e da postura calculista se viver em função 

da precisão e dos meios adequados para atingir metas, sem sopesar conteúdos valorativos, 

substantivos, éticos.  

É importante atentar para o fato de que os empreendimentos econômicos solidários, 

formalizados como cooperativas e associações, (res)surgem sob o impulso de crises 

econômicas, como alternativa à margem da organização empresarial, predominante na lógica 

mercantil. Sabe-se da limitação da economia solidária em atuar tão-somente para atenuar as 

disfunções decorrentes do sistema capitalista. Porém, trata-se de uma possibilidade para a 

geração de trabalho e renda, complementar ao modelo hegemônico.  

Os empreendimentos econômicos solidários viabilizados, legalmente, por meio de 

associações ou cooperativas nunca foram pensados como um substituto do sistema em vigor, 

mas como alternativas para inclusão dos excedentes de pessoas excluídas do mercado de 

trabalho, por via da solidariedade, cooperação e democracia, a partir de uma gestão social 

progressista, onde a organização estrutura-se em princípios não-capitalistas e, ao mesmo 

tempo, opera em economia de mercado. A princípio, embora possa parecer confusa esta 

relação, refere-se a uma possibilidade complementar, cuja ação guia-se predominantemente 

pela racionalidade substantiva, que explicaremos ao longo deste trabalho.  

Um recorte para o contexto socioeconômico brasileiro indica que, no início da década 

de 1980, a instauração do processo de reestruturação produtiva, intensificado na década 

seguinte, estabelece mudanças significativas no mundo do trabalho. Advindo a este processo 

acentuaram as ações de financeirização da economia, flexibilização dos processos de trabalho 

e adoções de avanços tecnológicos que causaram impactos na criação gradual de massas de 
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trabalhadores desempregados e, desde então, passou a ocorrer uma mobilização em torno das 

iniciativas de organizações solidárias. 

Estudiosos das mais diversas áreas do conhecimento, como sociologia (notadamente a 

sociologia do trabalho), economia do trabalho, economia política, administração, educação e 

trabalho e engenharia verificam que transformações no processo de reestruturação produtiva, 

conforme observou Tumolo (2001), trouxeram à tona os seguintes pontos: 

 

1. Não há qualquer homogeneidade ou padrão único ou mesmo determinante no que se 

refere aos vários aspectos de mudanças no processo de trabalho, são vários parâmetros 

como: introdução de novas tecnologias, organização e gestão do trabalho, 

qualificação/desqualificação da força de trabalho etc.; 

2. Há um empenho das empresas para afastar e neutralizar a ação sindical, valendo-se de 

diversos mecanismos, desde a proposta de participação controlada dos trabalhadores 

até a perseguição e mesmo a demissão sumária dos ativistas sindicais; 

3. É crescente a terceirização e grandes empresas descentralizam parte do processo para 

pequenas e médias empresas que fornecem produto ou serviço, reduzindo assim a 

oferta de postos de trabalho. Com isso, ocorrem diversas consequências como a 

disseminação de trabalho temporário ou terceirizado, caracterizando uma 

superexploração dos trabalhadores e o enfraquecimento do movimento sindical. 

 

Nesta nova dinâmica eclodem outras maneiras de relações econômicas e de trabalho 

no Brasil. A Economia Solidária, afiança Singer (2003a), (res)surge, então, como um modo de 

produção e distribuição, criado e recriado periodicamente pelos que se encontram (ou temem 

ficar) marginalizados do mercado de trabalho. A economia solidária materializa-se por 

intermédio de empresas recuperadas por trabalhadores em regime de autogestão
4
, 

cooperativas e associações genericamente denominadas de Empreendimentos Econômicos 

Solidários (EES). 

Tal perspectiva de economia traz um ingrediente estrutural ao fato econômico, de 

longo prazo, qual seja, a inserção sustentável-solidária, defendida por França-Filho (2008), 

que parte da premissa de que se deve combater a pobreza ou realizar a promoção do 

                                                 
4
  A experiência de empresas recuperadas por trabalhadores em regime de autogestão surgiu em 1991, em 

Franca, como reação dos trabalhadores de uma fábrica de calçados à decretação da falência. Estavam inseridos 

nesta luta os trabalhadores do chão-de-fábrica, ou seja, aqueles com menores perspectivas de recolocação no 

mercado de trabalho, os quais engajaram-se na constituição de uma empresa autogestionária com o auxílio do 

sindicato da categoria, utilizando os ativos da massa falida, e lograram preservar 450 postos de trabalho 

(JUVENAL, 2006). 
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desenvolvimento local sustentável não com soluções individuais, mas através de formas 

coletivas, isto é, alicerçadas em diferentes modos de regulação das relações econômico-

sociais.  

Por outro lado, resgata elementos estruturantes do fato administrativo mencionado por 

Ramos (1983) ao retratar o processo decisório (elemento estruturante) como um ingrediente 

que articula elementos aestruturais (infraestrutura e força de trabalho) e estruturais (estrutura 

organizacional e ambiente interno e externo de influência) no permanente processo de 

estruturação, desestruturação e reestruturação organizacional. Demonstra a relevância da 

decisão para a organização administrativa, ponto que na economia solidária reflete a dimensão 

sociopolítica no nível interno, através da democracia autogestionária dos membros do 

empreendimento econômico solidário, em contornos substantivos. A tomada de decisão, 

dentro dos empreendimentos econômicos solidários, deve zelar pela dimensão política, com a 

participação plena dos membros na gestão. 

Num olhar mais abrangente, a economia solidária encontra-se encravada na gestão 

social, a gestão (processo) de demandas e necessidades sociais (fins), e deve ser determinada 

pela solidariedade. Portanto, é um processo que deve primar pelo acordo coletivo em que o 

outro deve ser incluído através de um processo participativo na tomada de decisão, apoiada, 

segundo Tenório (2005), na cidadania deliberativa habermasiana
5
, quando versa que a 

legitimidade das decisões políticas deve ter origem em processos de discussão inclusivos, na 

pluralidade, na igualdade participativa, na autonomia e no bem comum.  

O termo gestão social confunde-se com a ideia de gestão pública, porém, como bem 

ressalta França-Filho (2007), não se trata somente de uma demanda típica do Estado, mas 

também de necessidades sociais respondidas pela própria sociedade, por intermédio de 

diversas formas organizacionais, em particular, do fenômeno associativo da economia 

solidária. Especificamente neste, os empreendimentos não perseguem objetivos econômicos 

exclusivamente, pois, estes compartilham várias dimensões: sociopolítica (grau de coesão 

social, sociabilidade, grau de democracia interna, grau de comprometimento, articulação em 

redes); econômica (vendas, subsídio econômico, reciprocidade, redistribuição); ambiental 

(preservação e educação ambiental); e organizacional (habilidades técnica e gerencial, 

formação sociopolítica, acesso aos meios de produção).  

                                                 
5
 Jürgen Habermas teórico da segunda geração da Escola de Frankfurt, propulsora da Teoria Crítica desenvolveu 

a Teoria da Ação Comunicativa como solução ao “beco sem saída”. No qual, a partir de Marx, Habermas, afirma 

que a superação das relações de trabalho alienadas e alienantes do capitalismo não trará por si só a emancipação 

da razão, mas, sim, combinada a uma nova mediação a partir da categoria de intersubjetividade proposta na 

Teoria da Ação Comunicativa (FREITAG, 1993). 
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Esta inversão de prioridade em relação à lógica mercantil, abrindo espaço para uma 

racionalidade substantiva preponderante, marca a especificidade da gestão social. Todavia, na 

prática o exercício da gestão social não ocorre sem dificuldades e são muitos os desafios a 

superar. 

Por fim, aliando-se às concepções de solidariedade, de democracia autogestionária, de 

cidadania deliberativa e de participação que orientam a gestão social e, por sua vez, a 

economia solidária, em especial, esta tese adota uma perspectiva de análise multidimensional 

– sociopolítica, econômica, organizacional e ambiental – partindo da seguinte indagação: 

 

Como as dimensões teóricas da gestão social se manifestam em práticas organizacionais de 

empreendimentos econômicos solidários do Oeste Potiguar? 
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Conhecendo o Oeste Potiguar 

  

Milton Santos (2008) identificou a configuração de dois contextos paradoxos no 

território: a verticalidade e a horizontalidade. Em decorrência disso, Santos (2008, p. 284) 

versa que: 

 

...de um lado, há extensões formadas de pontos que se agregam sem 

descontinuidades, como na definição tradicional de região. São as 

horizontalidades. De outro lado, há pontos no espaço que separados uns dos 

outros, asseguram o funcionamento global da sociedade e da economia, são 

as verticalidades. [...] enquanto as horizontalidades são, sobretudo, a fábrica 

da produção propriamente dita e o lócus de uma cooperação mais limitada, as 

verticalidades dão, sobretudo, conta dos outros momentos da produção 

(circulação, distribuição, consumo), sendo o veículo de uma cooperação mais 

ampla tanto econômica e política, como geograficamente.  

 

A verticalidade é evidenciada pelos atores hegemônicos em virtude da minimização do 

Estado. Estes atores geram vetores de modernização que não pertencem ao lugar, com lógicas 

alheias ao território. Saliento que isto representa o lado perverso da globalização, que ao 

reforçar a exclusão, privilegia grupos e guia no sentido de homogeneizar os espaços.  

A horizontalidade, não dissociada do contexto de atuação, evidencia características 

endógenas de cada localidade, particularidades territoriais, programas alternativos de inclusão 

social, de luta pela vida de todos e não apenas de alguns escolhidos (SANTOS, 2008).  

 Na visão de totalidade de Santos (2008), tanto a horizontalidade quanto a verticalidade 

se complementam, embora a tendência atual aponte para predominância na união dos lugares 

segundo uma ordem vertical. A interligação desta, mesmo que contraditórias, possibilita a 

conexão entre os espaços e materializa estruturas necessárias ao fortalecimento das esferas 

produtivas, isto é, um só existe com a permanência do outro. 

Na construção do espaço produtivo, encontra-se o conceito de circuitos superior e 

inferior da economia, assim definidos: 

 

O circuito superior utiliza uma tecnologia importada e de alto nível, uma 

tecnologia “capital intensivo”, enquanto que no circuito inferior, a tecnologia 

é “trabalho intensivo” e frequentemente local ou localmente adaptada ou 

recriada. (SANTOS, 1979, p. 33). 

 

Dessa maneira, o circuito superior é o resultado da modernização tecnológica e 

organizacional cujas relações ocorrem fora da cidade e da região, detendo o aparato produtivo 

com tecnologia de ponta na cadeia produtiva e adotando novos conteúdos organizacionais, os 
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quais contribuem para maior efetividade no uso de recursos financeiros, materiais e humanos 

(SILVEIRA, 2007a). A esse respeito, Silveira (2010, p. 3) ratifica:  

 

...o sistema técnico que caracteriza a globalização tem permitido ocupar áreas 

novas para a produção e centralizar, ainda mais, os comandos políticos num 

pequeno número de pontos no território. O circuito superior aumenta seu 

controle sobre o território nacional, privilegiando áreas aptas para seus 

interesses, enquanto se distancia das atividades banais da cidade. 

 

 Neste espaço deixado pelo circuito superior da economia é que insurge o denominado 

circuito inferior da economia no âmago da insatisfação criada pela economia hegemônica e 

pelo desemprego estrutural (SILVEIRA, 2010). O circuito inferior é marcado por atividades 

de produção reduzida, devido à falta de capital suficiente para incremento produtivo, bem 

como o emprego diminuto de capital financeiro, dada à dificuldade de obtenção de crédito a 

ser reinvestido no exercício econômico (SILVEIRA, 2007a).  

 Mesmo que o circuito inferior renove-se, seja subordinado e dependente do circuito 

superior, é valido recordar que os circuitos da economia urbana constituem um movimento 

complexo e contraditório. Assim, pode-se inferir que existe entre os circuitos uma oposição 

dialética, em que um não se explica sem o outro, são opostos e complementares (SILVEIRA, 

2007b).  

 Na atualidade, as mudanças no mundo organizacional e, consequentemente, do 

trabalho, têm criado um leque de possibilidades de trabalho e resistências para o circuito 

inferior, aqui enquadrados como os empreendimentos do movimento da economia solidária 

como exemplo. 

Resgatando a trajetória socioeconômica no Rio Grande do Norte a partir da segunda 

metade do século XX, Santos (2010) discorre que a base econômica estava sustentada em 

atividades tradicionais da agropecuária, especialmente em cana-de-açúcar, algodão e pecuária. 

Durante as primeiras décadas do século XX (entre 1907 e 1913) a produção do 

algodão ganhou espaço e ascendeu como produto com significativo valor para exportação, 

mas, ainda com uma estrutura de beneficiamento limitada. Todavia, a partir de 1950, o Rio 

Grande do Norte, principalmente o Oeste Potiguar, vivenciou mudanças profundas na 

dinâmica socioeconômica da produção do algodão, com a proliferação das “usinas” de 

algodão como principal atrativo de atividades econômicas rurais envolvendo a retirada da 

pluma e a produção de óleo do caroço do algodão (CLEMENTINO, 1987; NUNES, 2009).  

Segundo Santos, (2010) essas usinas algodoeiras tinham duplo papel econômico na 

região: primeiro, na utilização da torta de algodão como importante alimento para o gado, e, 
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em segundo lugar, o processamento do caroço para extração do óleo destinado ao consumo 

humano. Este fortalecimento conjugado da agricultura do algodão e pecuária contribuiu para o 

desenvolvimento industrial do Estado, devido a inserção no modelo de economia tradicional a 

partir de commodities com fins de exportação. 

 As organizações atuantes neste setor, de acordo com Santos (2010), em sua maioria 

era pertencente a grandes grupos econômicos estrangeiros, como grupos ingleses ligados à 

companhia produtora das Linhas Correntes, a Machine Cotton. Este fato denota a 

verticalidade inserida no fomento econômico do Oeste Potiguar, sob o privilégio de um 

desenvolvimento com ênfase exógena.  

Esta de não seria a realidade da maioria das organizações, visto que Nunes (2009) 

aponta a presença de empresas nacionais, como a Sociedade Algodoeira do Nordeste 

Brasileiro (Sanbra), que nos anos de 1969 e 1970, foi a líder na produção de algodão em 

pluma, responsável por 35% de toda a produção, tendo plantações produtivas nas cidades de 

Mossoró, Apodi (ambas na região Oeste) e Tangará.  

Observo que este modelo agroexportador de produção do algodão salvaguardava as 

organizações de peso enquanto à agricultura familiar cabia um papel secundário, ora 

fomentando a produção do algodão, ora fornecendo mão-de-obra para os latifúndios.  

 Outro fato marcante no processo da dinâmica socioeconômica não só vivenciado no 

Oeste Potiguar, mas em todo o Estado do Rio Grande do Norte, iniciado na década de 60, foi 

o acréscimo na industrialização, especialmente, na cadeia produtiva têxtil, ocorrido após o 

plano estratégico de modernização, por intermédio de ações efetuadas pela Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).  

Neste ínterim, houve a consolidação industrial no Rio Grande do Norte, onde, 

conforme Santos (2010), várias empresas locais alcançaram um crescimento expressivo. O 

setor que mais se destacou no período foi o têxtil, graças às bases econômicas do Estado 

fundadas na cultura do algodão. Assim, surgiram indústrias como a Confecções Guararapes 

S.A. e a Confecções Soriedem.  

A partir da política desenvolvimentista é que, com fortes incentivos da Sudene, 

diversos segmentos industriais do Estado conseguiram criar certa dinâmica, dando forma à 

estruturação de um parque industrial mais diversificado, porém, com crescimento 

impulsionado de fora para dentro em um modelo de desenvolvimento exógeno e com uma 

relação de dependência do mercado externo (voltada para a exportação). Ou seja, com o ciclo 

de produção construído a partir de técnicas e práticas exógenas e, por conseguinte, com 

dependência de aquisição de recursos externos (NUNES, 2009). 
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Ressalta-se que o período áureo da prevalência da agroindústria do algodão se 

manteve no período de 1950 até o início da década de 1970 (SANTOS, 2010), e, foi 

interrompida por causa de problemas como a seca; a volatilidade; imposições no preço e na 

condição de pagamento, pelo mercado externo para o algodão; e a consequente perda de 

concorrência no mercado agroexportador nos anos de 1980 a 1985, levando inúmeras 

empresas à falência. 

Neste período turbulento para o setor do algodão, o cooperativismo surgiu como 

alternativa viável na reestruturação do segmento de beneficiamento do algodão. Clementino 

(1987) ressalta que a participação de cooperativas agrícolas na comercialização do algodão 

data da década de 60, todavia, com a crise esta alternativa se intensificou, como demonstrado 

na tabela 1, e ocupou, gradativamente, a participação no mercado pelas facilidades obtidas 

pela união de produtores, com renovação do maquinário, créditos a taxas menores e maior 

competitividade diante das empresas particulares. 

 

Tabela 1 – Algodão em pluma – produção classificada e participação  

das cooperativas por safra 

Safra 

Estado Cooperativas 

Ton. (a) Índice Ton. (b) Índice 
Participação relativa 

b/a x 100 

71/72 25.370 100 876 100 3,5 

72/73 28.527 112 1.607 183 5,6 

73/74 31.861 125 2.470 281 7,7 

74/75 25.515 101 2.213 252 8,7 

75/76 26.700 104 3.170 362 12,0 

76/77 19.121 75 2.898 331 15,1 

77/78 30.256 119 5.031 574 16,6 

78/79 27.417 108 5.132 586 18,7 

79/80 13.561 53 3.087 353 22,7 

80/81 12.851 50 3.691 421 28,7 

81/82 16.167 64 5.430 620 33,6 

Fonte: Clementino, 1987, p. 225, baseado nos dados da Secretaria de  

Agricultura do Rio Grande do Norte. 

 

 Quanto ao cooperativismo, cabe mencionar que tal movimento tem raízes na Inglaterra 

e que no Estado do Rio Grande do Norte, segundo Lucena (1995), teve sua primeira semente 

plantada em 1915 na região Oeste, no município de Mossoró. A Cooperativa Mossoró Novo, 

que abrangia ações de produção, consumo, crédito, habitação e educação, foi idealizada pelo 

farmacêutico Tércio Rosado Maia, entusiasta dos princípios cooperativistas. Porém, o 

empreendimento não progrediu por causa da restrita adesão e amargou prejuízos (LUCENA, 

1995). 
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 Após desta primeira experiência cooperativista, eclodiram outras organizações, em 

especial as Caixas Rurais, cooperativas de crédito de apoio à atividade agropecuária. Sendo a 

pioneira, foi instalada, em 1925, na cidade de Ceará Mirim (região da Grande Natal), 

posteriormente, o modelo se disseminou para outros municípios (LUCENA, 1995). 

 Convém lembrar que estas experiências cooperativistas surgiriam em meio à 

prevalência de empresas agropecuárias de grande porte, mas, como alternativa para pequenos 

e médios agricultores e, até mesmo, como alicerce para que essas grandes empresas do 

agronegócio preservassem a viabilidade econômica. 

 Segundo Lucena (1995), o modelo cooperativista no Rio Grande do Norte foi 

impulsionado, inicialmente, pela ação social da Igreja Católica, e, logo depois, pela 

participação institucional do aparato estatal. Contudo, como agentes mobilizadores do 

cooperativismo e sua maioria era composta por poderosos latifundiários, este modelo 

desenvolveu contornos que Rios (1989) denominou de cooperativismo elitista, que refletia as 

relações de poder no nível local, sobre o qual irei tratar adiante. 

 Na intervenção da Igreja, merece relevo a Congregação Mariana dos Moços, que teve 

como expoente Dom José Pereira Alves pelo apoio prestado às cooperativas de crédito, 

criadas na década de 1920 (LUCENA, 1995), e como responsável pela criação da Comissão 

Central de Cooperativas de Crédito. Suas ações renderam o título de “Bispo do 

Cooperativismo”, concedido no VI Congresso de Cooperativas de Crédito realizado em 1928, 

no Rio de Janeiro (LUCENA, 1995).  

 Tal interferência da Igreja não passou despercebida, e a influência é notória nos 

estatutos das cooperativas fundadas entre 1920 a 1940. Lucena (1999) desnovela trechos de 

documentações que refletem o poder eclesiástico sobre as cooperativas, a exemplo do Estatuto 

da Caixa Rural de Lajes. 

 

“Art. 8°...  

§ 1° (...) os lucros verificados anualmente serão assim repartidos: 

a) 50% para o fundo de reserva; 

b) 50% para serem aplicados em obras de acção social catholica, na 

parochia.” (LUCENA, 1995, p. 35) 

 

“Art. 9°...  

§ 2°: Em caso de dissolução da sociedade, o fundo de reserva será entregue à 

Autoridade Eclesiástica ...” (LUCENA, 1995, p. 35) 

 

 Estes são exemplo do poder de intervenção da Igreja Católica perante as cooperativas 

pioneiras do Rio Grande do Norte, comumente estabelecidas como cooperativas de crédito 
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que uniam abonados latifundiários do Estado, que buscavam crédito a condições diferenciadas 

(ou melhor, mais vantajosas) às disponibilizadas pelos bancos. 

No final da década de 1940, há um apoio institucional da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio do setor de fomento ao cooperativismo e 

do Poder Executivo estatal que aumenta sua intervenção na constituição e desenvolvimento 

do cooperativismo no Rio Grande do Norte, com a criação do Conselho Estadual do 

Cooperativismo, em 1947, que, em 1959, passaria a ser denominado Departamento de 

Assistência ao Cooperativismo (LUCENA, 1999).  

  O cooperativismo no Rio Grande do Norte fincou suas raízes num tripé que, até hoje, 

exerce influência ou contribui para a disseminação de práticas: intervenções da Igreja 

Católica, o apoio do Estado e visão do cooperativismo de negócio
6
 apoiado por influentes 

latifundiários da região (LUCENA, 1999). 

Voltando à descrição das mudanças históricas da dinâmica socioeconômica do Rio 

Grande do Norte, em especial na região Oeste, ainda na década de 1970 tem início um projeto 

estadual de colonização agrícola, voltado para a criação de “vilas rurais” para fortalecimento 

da cultura do caju, conhecido como “Serra do Mel”, que deu origem ao município de mesmo 

nome. Foi criado em 1974 e, segundo Nunes (2009), no ano de 1978, já produzia 

aproximadamente 560 toneladas de castanhas de caju. 

A organização da produção do caju, em franco crescimento, impunha-se como 

alternativa ao declínio do algodão, e, principalmente, por ser uma atividade nova e rentável 

que incluía no mercado agricultores familiares organizados coletivamente (associações e 

cooperativas).  

De acordo com Santos (2010), havia uma previsão de que em 1984 estaria consolidado 

um complexo cooperativo agroindustrial do caju que contribuiria para aumentar a renda 

familiar dos agricultores em dez vezes, algo que não aconteceu por diversos fatores. O 

primeiro é que, embora o projeto tivesse grande envergadura precisava, portanto, de maior 

aporte financeiro do Estado. Todavia, com as mudanças de governo, o projeto não foi 

colocado no rol de prioridades. Paralelo a isso, houve a dificuldade das famílias em 

adaptarem-se ao sistema cooperativista, com seus princípios e modo de gestão peculiares e 

                                                 
6
 O cooperativismo de negócio, segundo Rios (2009) é asséptico, nas aparências, quanto a interesses de classes, 

no qual os seus defensores se comportam como se também o cooperativismo pudesse ser neutro, isto é, 

indiferente à dinâmica dos interesses de classe numa sociedade tão desigual, bem como detêm seu foco à práticas 

organizacionais com viés predominantemente economicista. 
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muito diferente do que estavam acostumados na região (modelo empresarial), marcada pela 

predomínio de grandes empresas e de vínculos empregatícios.  

Pondero que esta proposta seria denominada por Santos (1979) de ações de 

desenvolvimento do circuito inferior da economia, que se ocuparia dos serviços não modernos 

fornecidos no mercado, sendo, por definição, um comércio de pequena dimensão, voltado aos 

excluídos socialmente. 

São várias as características em comum entre o circuito inferior e as cooperativas 

propostas nos projetos de agrovilas, pois, estas visavam à geração de numerosos postos de 

trabalho por unidade produtiva. Entretanto, a maioria tinha como realidade baixa 

remuneração. Como acontece na maioria dos empreendimentos econômicos solidários da 

atualidade, apesar da melhoria qualitativa das condições de trabalho dos participantes, a renda 

é quase sempre apontada como aquém do almejado, o que, em parte, pode explicar o fracasso. 

A década de 1970 é marcada pela descoberta de campos de petróleo no Oeste Potiguar 

pela Petrobras. A primeira descoberta comercial na parte terrestre foi no município de 

Mossoró em 1979, e, a partir desta, intensificaram-se os trabalhos de pesquisa e exploração de 

petróleo na região atingindo, em 2010, quatorze municípios com campo de extração, sendo os 

três maiores nos município de Mossoró, Areia Branca e Alto do Rodrigues (SANTOS, 2010). 

Esta nova dinâmica econômica contribuiu decisivamente para o acelerado crescimento 

econômico de Mossoró, conhecida como capital do Oeste, que se reestruturou para receber 

novos investimentos e vários empreendimentos do setor do petróleo, algo que predomina até 

hoje (2011).  

Posteriormente, na década de 1980 a região Oeste do Rio Grande do Norte vivenciou 

uma reestruturação na produção agrícola iniciada com a encomenda da Sudene a respeito de 

um estudo sobre a possibilidade de implementação de um grandioso projeto de irrigação, 

denominado mais tarde de Projeto de Irrigação Baixo-Açu, que, conforme Gomes da Silva 

(1992), propunha fases distintas de ações: 

 

 a construção da grande barragem Armando Ribeiro Gonçalves no leito do rio 

Piranhas-Açu; 

 a construção de um assentamento à montante da barragem, para a população 

desalojada das terras inundadas;  

 a instalação à jusante de um projeto público de produção agrícola em um 

assentamento para agricultores familiares irrigantes em uma área de 22.000 

hectares.  
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Todavia, Gomes da Silva (1992) elucida que, apenas a barragem foi concluída, dentre 

as ações previstas do Projeto Baixo-Açu. A proposta de construção de um perímetro público 

para o assentamento destinado à agricultura familiar e com o controle do Estado, que seria um 

ganho para dirimir os efeitos da desigualdade socioeconômica da região não foi bem-sucedido 

na execução e deixou passar mais uma vez, a chance de desenvolvimento endógeno e do 

circuito inferior da economia local.  

A decisão do Estado desenvolvimentista foi estimular a modernização por meio de 

uma grande empresa, fornecendo condições de infraestrutura hídrica. Com a barragem 

Armando Ribeiro Gonçalves ocorreu um intenso processo de compra de terras por 

investidores externos à região, e, o que se viu na região, depois de 1985, foi renomadas 

empresas da cotonicultura e da fruticultura irrigada instalando-se no Vale do Açu (NUNES, 

2009).  

 Desde então, o Oeste Potiguar tem perpetuado a expansão de empresa. A hipótese dos 

planejadores governamentais de que o incentivo ao capital privado contribuiria para a 

modernização da região e traria efeitos socioeconômicos benéficos a todos os atores sociais, 

falhou e não foram promovidas as pretensas economias externas à região. Ao contrário, 

contribuiu para acirrar os problemas sociais, econômicos, trabalhistas, ambientais e 

latifundiários da região.  

 É neste período que emergem as firmas do setor da fruticultura como a Mossoró Agro-

Industrial S.A. (Maísa)
7
 e a Fruticultura do Nordeste Ltda. (Frunorte),

8
 esta última localizada 

no Vale do Baixo-Açu. 

 Ao final da década de 1980, várias companhias do setor do algodão faliram ou 

transitaram para a produção a de frutas frescas, especialmente, o melão, produto com maior 

produtividade por hectare e maior rentabilidade em comparação ao algodão. Havia um 

conjunto de fatores que conduziram para esse desfecho, a disponibilidade de água gratuita 

com poços profundos em Mossoró e infraestrutura hídrica no Vale do Açu; a política de 

crédito via fundos públicos como da Sudene; e o Fundo Constitucional de Investimento no 

Nordeste (Finor). 

                                                 
7
 Localizada no município de Mossoró, iniciada no final da década 1970 com 20.202 hectares, é a pioneira na 

produção de frutas utilizando técnicas modernas de irrigação. Na década de 1990 tornou-se expoente nacional e 

internacional na produção de melão (NUNES 2009). 
8
 A irrigação pela grande empresa tem início em 1985, com destaque para a Fruticultura do Nordeste Ltda. 

(Frunorte) com 10.920 hectares. Esta pretendia produzir algodão com técnicas de irrigação, porém aborta este 

projeto inicial para dar lugar a fruticultura irrigada dada a oportunidade de mercado, em especial, para 

exportação (NUNES 2009). 
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 Esta transição levou, no início da década de 1990, à liderança da fruticultura irrigada 

na economia regional, tendo o melão como principal produto para exportação (NUNES, 

2009). Desta forma, aconteceu a consolidação do Polo Açu-Mossoró com acréscimo de 

empresas ao setor da fruticultura irrigada, que, não raro, exerciam praticas agrícolas 

agressivas ao meio ambiente, o que provocou um passivo ambiental da região devido à 

contaminação de agroquímicos e à salinização do solo (NUNES, 2009). 

 Porém, Nunes (2009) revela que os impactos da globalização, com a abertura do 

mercado, principalmente a mudança na intervenção estatal com a diminuição de incentivos e 

créditos, conjugados ao acirramento da concorrência e às pressões internacionais por 

adequações a normatizações (como a EUREP GAP, e as ISO 9.000 e 14.000), levaram as 

principais empresas do setor da fruticultura irrigada da região Oeste, a Maísa, em 2002, e a 

Frunorte, em 2003, à falência. 

 Na nova dinâmica, o capital estrangeiro começou a investir na fruticultura irrigada, 

dada a falta de competitividade e a lacuna deixada pelas empresas nacionais e por condições 

de infraestrutura favoráveis, como é o caso da empresa Del Monte Fresh Produce, em 2008. 

No âmbito das empresas de origem nacional, mas, sem atuação no Nordeste aparece a 

Caliman Agrícola, em 2000, do Estado do Espírito Santo (NUNES, 2009).  

 Estas empresas desenvolvem um modelo diferenciado de produção, descentralizando o 

plantio em núcleos menores de agricultores familiares organizados e em assentamentos. 

Porém, esta proposta de atuação trouxe problemas, tendo em vista que estas organizações 

encerraram suas atividades na região e deixaram um passivo socioeconômico para tais 

núcleos descentralizados que, investiram na produção da fruticultura, visando atendê-las em 

um modelo de dependência da comercialização para exportação via intermediário. 

 Ao longo da história, os gestores públicos promoveram investimentos públicos para 

atender interesses privados, por meio de obras de infraestrutura e políticas de subsídios a 

grandes projetos produtivos que seguissem o modelo de desenvolvimento exógeno, 

extremamente dependente do mercado internacional por acreditarem no efeito da 

externalidade positiva destes empreendimentos. O que se verificou, contudo, foi o acréscimo 

da verticalidade como consequência de uma ação que visava à promoção de ações de 

horizontalidades, que resultou na imposição de lógicas exógenas, alheias ao território por 

causa dos vetores da globalização. 

Nunes (2009) salienta que a opção dos gestores públicos pelo desenvolvimento 

exógeno ao invés do endógeno, a qual propiciaria condições para a melhoria socioeconômica 

da região, principalmente, com obras de infraestrutura hídrica que priorizasse a agricultura 
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familiar da região, serviu tão-somente para ampliar a desigualdade socioeconômica desta 

classe e acrescer sua relativa dependência perante os grandes projetos produtivos da região, de 

caráter exógeno. 

Esta trajetória de promoção do desenvolvimento regional, tendo em vista o modelo de 

consolidação do circuito superior da economia e aumento das verticalidades da região Oeste 

Potiguar torna-se notória no levantamento de sua conformação histórica. É necessário 

relativizar que, predominantemente, as ações de desenvolvimento na região Oeste centraram-

se hoje no denominado Território Açu-Mossoró.
9
 

 

Tabela 2 – Distribuição de EES por Região no Rio Grande do Norte 

Região Número de EES % 

Região Agreste 166 20% 

Região Central 244 30% 

Região Oeste 221 27% 

Região Leste 186 23% 

 

Fonte: Análise dos dados do SIES (2007) 

 

Todavia, pondero que os dados da Senaes apontam, por outro lado, o crescimento do 

circuito inferior baseado nos empreendimentos econômicos solidários. O Mapeamento da 

Economia Solidária indica que a segunda maior concentração de empreendimentos 

econômicos solidários do Rio Grande do Norte está localizada na região Oeste (27%). 

Ressalto que o maior percentual, 30%, encontra-se na região Central, que congrega os 

municípios (micro região do Seridó Oriental e Ocidental) que têm tradição associativista 

promovida pela Igreja Católica, que impulsionou assessoria à constituição de associações e 

apoio às atividades produtivas coletivas, por intermédio de cooperativas no Seridó norte-

riograndense.   

Quanto ao Oeste Potiguar, algo que pode justificar, historicamente, tal quantitativo 

destacado no mapeamento, é o pioneirismo do espírito cooperativista da região, pois a 

primeira cooperativa do Estado localizou-se em Mossoró. Outro fato data do período da crise 

                                                 
9
 Segundo o Portal da Cidadania (2010) o Território da Cidadania Açu-Mossoró - RN abrange uma área de 

8.105,10 Km² e é composto por 14 municípios: Açu, Alto do Rodrigues, Areia Branca, Baraúna, Carnaubais, 

Grossos, Ipanguaçu, Itajá, Mossoró, Pendências, Porto do Mangue, São Rafael, Serra do Mel e Tibau. A 

população total do território é de 421.549 habitantes, dos quais 81.462 vivem na área rural, o que corresponde a 

19,32% do total. Possui 6.308 agricultores familiares, 6.786 famílias assentadas. Seu IDH médio é 0,70.  
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do algodão, quando os empreendimentos coletivos serviram à preservação e, às vezes, à 

reinserção de trabalhadores rurais no campo, mesmo que por atores sociais poderosos na 

região, isto é, grandes latifundiários vinculados ao cooperativismo de negócio.  

O movimento cooperativista, no Nordeste como um todo, relatado por Rios (1979; 

1989) evidencia conclusões que corroboram com os averiguados, em particular, no Rio 

Grande do Norte: 

 

...o tipo de liderança mais comumente encontrado à frente das cooperativas 

pesquisadas era idêntico ao tipo de liderança dominante no nível municipal. 

Isto é, os dirigentes das cooperativas são, via de regra, chefes políticos, 

pertencentes às famílias tradicionais do município, detentores de boa situação 

econômica e bem relacionados com os políticos dos centros urbanos maiores 

e das capitais (RIOS, 1979, p. 127) 

 

 Em outro trabalho, Rios (1989, p. 52) correlacionou o cooperativismo à ideologia 

conservadora em função do que denominou de “cooperativismo elitista”:  

 

...é comum nessas cooperativas a figura do “dono da cooperativa”, isto é, a 

pessoa física que é identificada como se fora proprietária da sociedade 

cooperativa, única a definir a política da mesma, manter contatos com os 

bancos e órgãos de assistência técnica, enfim, a clássica figura insubstituível. 

 

Cogito que este cooperativismo elitista de negócio nada tem a ver com os princípios 

emanados pelo cooperativismo, nem com os empreendimentos econômicos solidários 

formalizados como personalidade jurídica de cooperativa, dado que estes últimos promovem 

práticas associadas à solidariedade, à cooperação e à democracia autogestionária centradas no 

desenvolvimento da organização e de seu entorno.  

As cooperativas que atuam sob a égide da economia solidária possuem cooperados que 

estão unidos não apenas pela mera questão monetária ou perpetuação de poder local, mas sim, 

por uma outra proposta de práticas organizacionais e relações entre cooperados e a sociedade 

que privilegiem uma ação multidimensional que agreguem aspectos sociopolíticos, 

econômicos (no sentido plural), organizacional e ambiental. 
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Panorama dos Empreendimentos Econômicos Solidários do Oeste Potiguar 

 

 Os dados obtidos no Sistema de Informações da Economia Solidária da Secretaria 

Nacional da Economia Solidárias (SIES/Senaes) a partir do Mapeamento da Economia 

Solidária no Rio Grande do Norte, contemplam 106 municípios (do total de 167 do Estado).. 

Este resultado do Mapeamento representa 63,5% do total dos municípios do estado. Ressalto 

que nas regiões Oeste e Central há ainda uma quantidade representativa de municípios que 

não tiveram EES mapeados, o que não significa a inexistência de tais, mas, sim, tão-somente 

que a equipe responsável pela ação não teve oportunidade de localizá-los. 

 

Figura 1 – Distribuição Regional de EES no Rio Grande do Norte 

 

 

Fonte: elaboração do próprio autor a partir de dados do SIES, 2007 

 

 

Desses dados recolhidos é possível inferir que 4% da população do Rio Grande do 

Norte estão vinculadas de alguma forma, a EES, conforme indica a tabela 3. 
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Tabela 3 – Informações Comparativas do Mapeamento no RN em relação a 

Região Oeste Potiguar 

Variável 
Total Percentual 

Mapeamento no 

RN 

Mapeamento no 

Oeste 

Nº % Nº % Nº % 

Nº de municípios no RN 167 100% 106 63,5% 33* 19,8% 

População total do RN 3.013.740 100% 103.951 4% 781.439 25,9% 

Nº de EES Mapeados    817 100% 221 27% 

     * Ressalta-se que há um total de 62 municípios na região. 

Fonte: Elaboração própria do autor com os dados do SIES (2007) e IBGE (2007) 

 

 Outro aspecto relevante é a distribuição por regiões do estado (Tabela 2), em que o 

Oeste Potiguar, locus desta pesquisa, detém parcela relevante dos EES pesquisados, 

equivalente a 221 EES (27%).  

 

Figura 2 – Número de EES’s no Rio Grande do Norte por município 

 

Fonte: elaboração do próprio do autor a partir de dados do SIES, 2007 

 

Outro fator presente na Figura 2 é que, historicamente, o desenvolvimento do circuito 

inferior da economia, no Oeste Potiguar, está centrado em dois territórios da cidadania, o 

Açu-Mossoró e o Sertão Apodi. Esta verificação expõe localidades onde ocorrem importantes 

desenvolvimentos econômicos no Rio Grande do Norte.  
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Figura 3 – Número de EES’s por município na Região Oeste do Rio Grande do Norte 

 

 

 

Fonte: elaboração do próprio do autor com os dados do SIES, 2007 

 

Não é mera coincidência o fortalecimento do circuito inferior em localidades de 

impetuoso desenvolvimento do circuito superior, pois, são pares dialéticos e estão imbricados 

e um só existe devido a presença do outro. Assim, as desigualdades e distorções sociais, 

geradas pelo circuito superior, contribuem para impulsionar o desenvolvimento do circuito 

inferior como alternativa para segmentos socioeconomicamente excluídos. Por vezes, este 

movimento é financiado por atores sociais que regem o circuito superior a fim de evitar 

cataclismos sociais que prejudiquem a própria atuação.  

Na situação dos EES’s da Região Oeste, observo que, dentre as formas de 

organização, encontra-se, predominantemente, a modalidade “associação”. Este fato é 

justificado em função da facilidade legal de abertura e gestão de uma associação, comparada 

às demais modalidades, como a cooperativa.  
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Gráfico 1 – Formas de Organização dos EES 

 

Fonte: SIES, 2007 

 

A constituição de associação goza de simplicidade na gestão, comparada às demais 

formas organizacionais. 

 Quanto à caracterização, os dados apresentam que 75% dos EES do Oeste Potiguar são 

de origem rural, que reitera o histórico socioeconômico da região, onde predomina o 

desenvolvimento exógeno a partir de setores agropecuários.   

 

Gráfico 2 – Área de Atuação dos EES 

 

Fonte: SIES, 2007 

 

 Por outro lado, é possível verificar que, no início das atividades do EES do Oeste 

Potiguar, 31% têm origem entre 1995 e 1999, coincide, portanto, com o período de expansão 
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da produção de fruticultura de produtos frescos na região. Por outro lado, no âmbito nacional 

também concorre com a época de difusão dos princípios da economia solidária no país. Deve 

ser levado em conta que o período de 1995 a 2007 trouxe não só expansão dos EES na região 

como também da política de reforma agrária com a criação de projetos de assentamentos. A 

distribuição de terras na Reforma Agrária pode destinar-se à formação de glebas direcionadas 

à exploração extrativa, por meio de associações ou cooperativas, conforme Lei nº 4.504, de 30 

de novembro de1964 (Estatuto da Terra):  

 
Art. 24. As terras desapropriadas para os fins da Reforma Agrária que, 

a qualquer título, vierem a ser incorporadas ao patrimônio do Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária, respeitada a ocupação de terras 

devolutas federais manifestada em cultura efetiva e moradia habitual, 

só poderão ser distribuídas: 

III - para a formação de glebas destinadas à exploração extrativa, 

agrícola, pecuária ou agro-industrial, por associações de agricultores 

organizadas sob o regime cooperativo. (ESTATUTO DA TERRA, 

1964) 

 

Além do Estatuto da Terra, dispositivo de efetivação da Reforma Agrária, penso que, 

após a titularidade da terra, há a necessidade de se efetuar investimentos para o plantio e a 

pecuária no projeto de assentamento. Desta forma, revela-se imprescindível a busca por 

recursos através de associações e cooperativa, dada a diferenciação nas taxas de juros, 

montante e condições de devolução do crédito diferenciado a estes tipos de organizações 

coletivas. A título de exemplo, cito o antigo Programa de Crédito Especial para a Reforma 

Agrária
10

 (Procera), que em 1996 foi incorporado ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), sobre o qual Job e Astudillo (1998) realizaram estudos a 

respeitos desse projeto de assentamentos e concluíram que a causa motora para a organização 

em cooperativas e associações era para cumprirem a um requisito o de “receberem ajuda”.  

Segundo Job e Astudillo (1998), os gestores das associações cooperativas explicavam 

que cada um podia receber crédito do Programa de Crédito Especial para a Reforma Agrária 

(Procera), no valor de R$7.500 (sete mil e quinhentos reais), mas, que, se formassem 

cooperativa, este crédito subiria para R$15.000 (quinze mil reais) por família, isto, sem 

dúvida, atraía os assentados neste sentido. 

                                                 
10

 O Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária (Procera) foi criado pelo Conselho Monetário 

Nacional em 1985 com o objetivo de aumentar a produtividade agrícola dos assentados pela Reforma Agrária, 

com sua plena inserção no mercado, e, assim, permitir a sua “emancipação”, ou seja, independência da tutela do 

governo, com titulação definitiva (REZENDE, 1999).  

 . 
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Há ainda, a inserção em políticas públicas de incentivo à produção agropecuária, como 

o Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Formação de Estoque pela Agricultura 

Familiar, em que só podem ter acesso associações e cooperativas. Nas demais modalidades, 

há possibilidade da inserção individual, contudo, através da associação e da cooperativa 

ocorre incremento no limite financeiro de venda à Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab) ou a Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater’s) estaduais. 

 

Gráfico 3 – Classe de Ano de Início dos EES 

 

Fonte: SIES, 2007 

 

Quanto às motivações para criação destes empreendimentos na Região Oeste é 

possível examinar que estão associadas aos princípios da economia solidária. Todavia, o 

maior percentual (19,32%) é assinalado na alternativa “Condição exigida para ter acesso a 

financiamentos e outros apoios”, informação que aponta para o fato de que a criação do 

empreendimento é compulsória, não voluntária. Todavia, ressalto que, a exemplo de situações 

arroladas anteriormente, a facilidade pela obtenção de recursos via associação e cooperativas 

acaba produzindo uma deturpação nas motivações iniciais, o que não impede que no decorrer 

do funcionamento da organização coletiva, a solidariedade e a cooperação passem a motivar a 

permanência da organização. 
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Gráfico 4 – Motivação para criação EES 

 

Fonte: SIES, 2007 

 

Assim, desde a circunstância embrionária, o empreendimento surge sob o restrito 

espírito associativo, sedimentado em anseios individuais de levantamento de recursos, o que, 

em longo prazo, poderá refletir na falta de interesse em participar da gestão do EES. Esta 

situação convida à reflexão quanto ao crescimento da legalização dos projetos de 

assentamento que, para tal, têm que se organizar em associações a fim de receber efetivos 

apoios institucionais. 
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Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Analisar as dimensões teóricas da gestão social manifestas em práticas organizacionais 

de empreendimentos econômicos solidários do Oeste Potiguar.  

 

 

Objetivos Específicos 

  

1. Sistematizar indicadores para as dimensões da gestão social – sociopolítica 

econômica, organizacional e ambiental – tomando como base em 

práticas de empreendimentos econômicos solidários do Oeste Potiguar;  

2. Caracterizar atributos do campo da gestão social a partir dos empreendimentos 

econômicos solidários estudados;  

3. Examinar simetrias e assimetrias entre as dimensões teóricas da gestão social, 

relacionadas aos princípios da Economia Solidária, e aquelas apresentadas nos 

empreendimentos econômicos solidários estudados. 
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Justificativa 

 

Pensadores do socialismo utópico, a exemplo de Robert Owen, Charles Fourier e 

Saint-Simon, tiveram em comum o inconformismo com as graves mazelas sociais que 

despontaram com o acirramento da lógica mercantil. Apresentaram ideias com viés de 

desenvolvimento social a partir da retomada de laços de cooperação, tendo como pano de 

fundo a busca por uma ampla solidariedade coletiva.  

 É interessante observar, dentre outros aspectos, que a economia solidária assemelha-se 

ao pensamento do socialismo utópico, ao trazer críticas ao reducionismo de visão praticado 

pela sobreposição da lógica mercantil à economia e às relações sociais. A economia solidária 

procura não só atenuar desigualdades sociais, mas, igualmente, abrir novas perspectivas e 

caminhos para outro olhar econômico.  

 Claro que se deve ter consciência de que, como no passado, as ideias geradas na 

economia solidária não são plenamente compreendidas pela sociedade, pois, retoma 

comportamentos inusuais por meio de um movimento que não se coaduna a expectativas 

gerais da população em economia de natureza capitalista. Tal perspectiva encontra 

dificuldades, especialmente em virtude do que Ramos (1989) nomeou de síndrome 

comportamentalista, que afeta indivíduos fazendo-os utilizar critérios de competitividade e de 

economicidade nas relações sociais, sem a observância da externalidade humana que isso 

representa.  

No presente, como antigamente, há um desafio quanto à implantação de propostas 

alternativas de economia, a exemplo da Economia Solidária, visto que envolvem a tarefa de 

superar valores de competição substituindo por vínculos coletivos, cooperativos, democráticos 

e autogestionários. Aos militantes e construtores do conhecimento do campo da gestão social, 

resta a tarefa de reconhecer o seguinte fato de que desde suas as bases históricas, a Economia 

Solidária é algo estranho e, portanto, contraditório ao universo capitalista, funcionando como 

uma “válvula de escape” como maneira de atenuar a problemática social gerada, incluindo os 

ditos excluídos do sistema capitalista através de um circuito complementar da economia.  

Mesmo com as limitações de atuação dos empreendimentos no campo da economia 

solidária numa sociedade imersa na lógica mercantil, ainda é possível notar o crescimento e a 

consolidação destes por intermédio do fortalecimento institucional da economia solidária no 

Brasil, a partir do ano de 2003, mediante a criação da Secretária Nacional de Economia 

Solidária (no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego) e sua articulação com políticas 

desenvolvidas com demais Ministérios do Governo Federal (Ministério do Desenvolvimento 
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Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome). Com o reconhecimento 

do Governo Federal, instituindo políticas públicas de economia solidária que visem à 

promoção a este movimento, torna-se fundamental avaliar o modo como as dimensões da 

gestão social, relacionadas aos princípios da Economia Solidária, manifestam-se em práticas 

organizacionais contemporâneas de empreendimentos econômicos solidários como 

mecanismo que retroalimentação para políticas de apoio ao setor.  

É oportuno verificar as dimensões de maior relevância entre os empreendimentos 

econômicos solidários estudados e, daí, aprofundar o conhecimento destas e suas 

manifestações no cotidiano de trabalhadores a eles vinculados. Posteriormente, podem ser 

examinadas simetrias e assimetrias entre as dimensões teóricas da Economia Solidária e 

aquelas apresentadas nos empreendimentos econômicos solidários estudados.  

Este tema torna-se latente tendo em vista o avanço no número de empreendimentos 

econômicos solidários apoiados e impulsionados por várias políticas públicas vigentes. 

Assim, os resultados desta tese podem contribuir para que gestores públicos e de organizações 

governamentais de assessoria a empreendimentos econômicos solidários avaliem os processos 

de assistência técnica de modo a reformular as estratégias de intervenção.  

Portanto, é necessário demarcar que as categorias que compõem as dimensões da 

gestão social deste estudo advirão de Sachs (2004), Reis (2005), Reis e Meira (2005), Reis e 

França-Filho (2005), Andion (2007) e Golusin e Ivanovic (2009), assim sintetizadas: 

 

a) Sociopolítica: ingrediente estruturante que diferencia o EES de iniciativas 

individuais e empresariais típicas. Trata-se da efetivação da democracia 

autogestionária na tomada de decisões, no nível interno (participação e 

engajamento), e institucional (redes e articulações) quando pensada externamente, 

em particular, nos termos de participação em redes, fóruns, conselhos e outras 

instâncias colegiadas. Relaciona-se aos laços entre os membros do EES, refletindo 

relações sociais e de trabalho e suas interações com o meio externo; 

b) Econômica: associada ao conceito de economia plural, considera os recursos 

financeiros e não-financeiros que envolvem o EES; 

c) Organizacional: refere-se ao processo de gestão do EES, especialmente quanto à 

infraestrutura, às habilidades gerenciais e técnicas, e ao acesso aos meios de 

produção e ao crédito;  
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d) Ambiental: esta dimensão preza pela averiguação da forma de produção e 

consumo ao analisar o padrão de apropriação, utilização e gestão dos recursos 

naturais em respeito à qualidade socioambiental do território. 

 

Figura 4 – Dimensões da Gestão Social 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2009. 

 

Esta pesquisa tem caráter diferencial, em evitar superestimar indicadores da dimensão 

econômica (de foco mercantil) enquanto relega as dimensões sociopolítica, organizacional e 

ambiental. Pondero que deva ocorrer um equilíbrio das dimensões, sem também negligenciar 

a importância da dimensão econômica de caráter mercantil. 

A reflexão proposta nesta tese pode colaborar no intuito de analisar as dimensões 

teóricas da gestão social atreladas aos princípios da Economia Solidária − sociopolítica, 

econômica, ambiental e organizacional – e que, efetivamente, manifestam-se em práticas de 

empreendimentos econômicos solidários, não necessariamente àquelas vinculadas. 

Desta forma, esta pesquisa apoia-se na busca por dados que ratifiquem a teoria e o 

discurso dos ditos praticantes da economia solidária, quando defendem que a racionalidade 

substantiva deve nortear os princípios da economia solidária, concebendo à economia espaço 

incidental e não a primazia na determinação das relações sociais; e, por outro lado, no 

entendimento de que a prática administrativa pode respeitar ou negar esta perspectiva. A 

pesquisa tem caráter inovador ao ir além do mero discurso da viabilidade econômica, para 

avançar na compreensão da sustentabilidade a partir da dimensão sociopolítica estabelecida 

com maturidade em relações sociais intraorganizacionais, bem como a ampliação do olhar 

Sociopolítica Econômica 

Ambiental Organizacional 

Empreendimentos 
Econômicos 

Solidários 
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acerca do fato econômico, incorporando a análise de práticas organizacionais não-mercantil e 

não-monetária.  

Há quem tome economia solidária como outro caminho para o desenvolvimento do 

trabalho dentro do capitalismo, ao passo que, praticantes da economia solidária observam-na 

como espaço de apoderamento político e de resgate de laços associativos que conduzem a 

ganhos sociopolíticos, econômicos, organizacionais e ambientais, todos com autonomia. 

Consciente da amplitude da proposta, realizo um recorte específico para a região Oeste 

do Estado do Rio Grande do Norte, que abarca os territórios Açu-Mossoró e Sertão do Apodi, 

espaços com notória presença de empreendimentos econômicos solidários no meio rural.  

Dados do Sistema Nacional de Informações da Economia Solidária (SIES), oriundos 

do Mapeamento da Economia Solidária promovido pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) através da Secretaria Nacional da Economia Solidária, mostram a presença de 221 

empreendimentos econômicos solidários localizados nos municípios do Oeste Potiguar. Estes 

empreendimentos, presente no banco de dados do SIES, são objetos de análise quantitativa na 

compreensão das dimensões da gestão social, que neles se manifestam.  

É necessário afirmar que, no decorrer deste trabalho, denomino as organizações de 

empreendimentos econômicos solidários (EES’s), tendo em vista que os empreendimentos 

trabalhados são originados da base de dados governamental – SIES – que descentralizou 

ações de coleta de dados a partir da aplicação de questionários que, posteriormente, passou 

pelo crivo de um grupo gestor composto por entidades de fomento à economia solidária, 

gestores públicos e representantes de empreendimentos econômicos solidários que validaram 

a lista mapeada. Todavia, reconheço a limitação de chegar a tratar de um empreendimento 

associativo que desenvolve atividade econômica (cooperativa e associação) como EES’s, 

mesmo com o trabalho analítico do grupo gestor de validação para classificação como EES no 

SIES, podem ocorrer casos que a dinâmica do empreendimento e de seus membros tenha 

levado à descaracterização dos princípios da economia solidária em suas praticas intra e 

interorganizacionais.  

Espero, com tal propósito, contribuir para a análise criteriosa de como dimensões da 

gestão social manifestam-se em práticas organizacionais de empreendimentos econômicos 

solidários do Oeste Potiguar.  

Para tal, esta tese encontra-se subdivida em sete desdobramentos. Primeiramente a 

introdução, exposta anteriormente, conta com breves notas a respeito de minha trajetória e 

inquietações, a contextualização histórica e teórica da problemática da pesquisa, a colocação 
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dos objetivos a serem descortinados e a justificativa da relevância de que está imbuída esta 

pesquisa. 

 No primeiro capítulo intitulado As Multifaces da Gestão: do Privado ao Social realiza-

se um resgate do conceito de gestão e suas tipologias. Em seguida, adentro nas suas 

especificidades e os princípios da economia solidária para, então, desenvolver, em paralelo, 

um enfoque das dimensões trabalhadas, demarcando os seus significados e as respectivas 

categorias envolvidas na pesquisa.  

O segundo capítulo, cujo título é Mudanças, Solidariedade e Racionalidade: a gestão 

social em (des)construção, focaliza na abordagem histórica a discussão de elementos como 

solidariedade, cooperação, concorrência, sociologia da dádiva, racionalidade instrumental e 

substantiva com base em autores como Marcel Mauss, Karl Polanyi, Alberto Guerreiro 

Ramos e Jean-Louis Laville. Estes elementos que fornecem as bases de consolidação para a 

compreensão da gestão social, principalmente da Economia Solidária.  

 No terceiro capítulo, Caminhos metodológicos, em que esboço estes para o alcance do 

objetivo da tese, ao expor o tipo e método de pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e a 

perspectiva tendo em vista a análise destes. Por sua vez, no quarto capítulo, Análises e 

Resultados, são apresentados os resultados da pesquisa e as devidas observações provenientes 

da coleta de dados.  

 Por fim, serão abordadas as Considerações Finais nome destinado ao último capítulo, 

em que aponto lacunas, perspectivas e limitações da pesquisa bem como as contribuições da 

tese para futuros estudos relacionados às temáticas gestão social e economia solidária. 
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Capítulo 1 - Multifaces da Gestão: do Privado ao Social  

 

Neste capítulo da tese será explanado o conceito de gestão, perpassando sobre as suas 

formas: privada, pública e social; para, na sequência, aprofundar-me na discussão da gestão 

social, objetivo deste trabalho. Defendo que esta última deve guiar as práticas gestionárias dos 

empreendimentos econômicos solidários, todavia, alerto para os dilemas relacionados às 

práxis dessa gestão em função dos aspectos de solidariedade e racionalidade que as permeiam.  

 Ao investigar detidamente as manifestações no campo da gestão social, descreverei as 

origens da economia solidária bem como as diferenciações conceituais do construto em 

construção. Também serão arrolados os princípios que sustentam as práticas dos 

empreendimentos econômicos solidários.  

Finalmente, será mostrada uma panorâmica do estado da arte dos estudos que 

trabalharam com a perspectiva de construção de dimensões de análise no âmbito dos 

empreendimentos econômicos solidários, com ênfase nos aspectos metodológicos e resultados 

obtidos.  

 

1.1. O que é Gestão? 

 

 Antes de adentrar na temática pertinente a este trabalho, é necessário discernir os tipos 

de gestões presentes nas organizações. Todos os dias milhares de pessoas no mundo utilizam 

a palavra gestão para exemplificar tarefas executadas ao gerirem alguma organização.
11

 Mas, 

o que vem a ser gestão? Trata-se do processo de trabalhar com recursos humanos, financeiros 

e materiais a fim de alcançar os objetivos organizacionais preestabelecidos. 

Os processos de gestão devem primar pela eficácia e eficiência. Eficácia é quando se 

atinge as metas desejadas pela organização ou grupo produtivo. Enquanto eficiência refere-se 

ao fato dessas metas serem obtidas com a perda mínima dos recursos, isto é, fazendo-se o 

melhor uso possível de dinheiro, tempo, materiais e pessoas. Na atualidade, outro conceito 

levado em conta, quanto aos resultados, em especial, na gestão social e pública, é o de 

                                                 
11

 Adoto o conceito de organização de Etzioni (1980) que define “as organizações são unidades sociais (ou 

agrupamentos humanos) intencionalmente construídas e reconstruídas, a fim de atingir objetivos específicos”. 

Assim, a organização torna-se um conceito híbrido que pode representar instituições nos campos da gestão 

pública (ex.: instituições estatais), gestão privada (ex.: empresas) e gestão social (ex.: organizações não-

governamentais).  
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efetividade que, segundo Tenório (2001), é a capacidade de atender às expectativas da 

sociedade. 

 Aliás, deve ser lembrado que a concepção de gestão, na Ciência Administrativa, 

remete ao modo de gerir. A contribuição de Henri Fayol descortina quatro processos 

gerenciais básicos. O conteúdo de cada processo diferencia-se de acordo com o tipo de gestão 

adotado, ou seja, a finalidade da gestão. Os processos gerenciais são: planejamento, 

organização, direção e controle (MOTTA e VANCONCELOS, 2006). 

 Quanto às tipologias de gestão é possível distinguir três naturezas: gestão pública, 

gestão privada e gestão social. A Gestão Pública cuida do modo de gestão praticado no 

âmbito das instituições públicas de Estado nas suas mais variadas instâncias, tendo como 

objetivos perseguidos, ou finalidade de ação, a promoção do bem-estar da sociedade, 

portanto, almeja servir a coletividade em detrimento da satisfação individual.  

O modo de operacionalizar a gestão assenta-se em parâmetros com predominante 

racionalidade instrumental e técnica, desde a década de 1980 com o interesse pela 

implementação de um novo modelo de gestão conhecido como Nova Gestão Pública ou 

Revolução Gerencial.  

A Nova Gestão Pública é guiada por alianças capazes de assegurar sinergia, a partir da 

ampliação da consciência de cidadania e da proposição de soluções criativas e inovadoras 

voltadas à garantia de legitimidade e à viabilidade das transformações necessárias. É efetivada 

por meio dos seguintes propósitos: 

 

a)  A busca permanente de aumento da eficiência da administração pública, por 

intermédio da racionalização e do incremento de produtividade (fazer mais com menos); 

b)  A melhoria contínua da qualidade na prestação dos serviços públicos, visando ao 

atendimento de requerimentos da sociedade no que diz respeito à satisfação das demandas 

sociais básicas (fazer melhor);  

c) O resgate da esfera pública como instrumento de expressão da cidadania e de 

fórum de aprendizado social (fazer o que deve ser feito). 

 

No entanto, como reforçado por França-Filho (2007), a postura da gestão pública 

também oscilará em função da composição do poder político governamental, podendo afirmar 

em lógicas mais democráticas (cidadania deliberativa), tecnocráticas ou clientelistas, haja 

vista que a gestão pública encontra-se condicionada à cultura política reinante. 
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 Por outro lado, a gestão privada, ou estratégica, é aquela praticada pelas organizações 

atuantes no espaço denominado de mercado.
12

 A finalidade deste modo de gestão diferencia-

se das demais por colocar em primeiro plano a satisfação individual ou dos sócios dos 

empreendimentos privados a partir do êxito econômico-mercantil da ação organizacional, 

baseando estas ações no “cálculo utilitário de consequências”, isto é, da predominância da 

racionalidade instrumental nos processos gerenciais (RAMOS, 1989).  

Nesta concepção de gestão, os meios (processo gerenciais) necessários devem ser 

canalizados para a consecução dos fins econômicos, a partir de uma lógica técnica e funcional 

segundo os parâmetros relação custo-benefício, na qual não há preocupação quanto à 

qualidade intrínseca e as externalidades das ações (seu sentido e significados – remetendo ao 

plano ético da conduta) que são definidas em termos meramente econômicos (FRANÇA-

FILHO, 2007). 

A primazia da racionalidade instrumental, na gestão privada, sobrepõe-se aos aspectos 

sociais, políticos, culturais, ecológicos, tornando-a refém do componente econômico, sendo 

estes compreendidos e analisados em termos estritamente mercantis. Esta ótica é comum ao 

campo das empresas, onde a estratégia e a concorrência na busca por ganhos individuais 

marcam as ações. 

 Ressalto que, dada a hegemonia do modelo de gestão privada, como modelo de 

sucesso, torna-se referência para os demais tipos de gestão, por vezes, contribuindo para 

importação de modelos ou metodologias administrativas privadas, com sua lógica e objetivos 

específicos, para os demais campos (público e social) desconsiderando, no entanto, as 

diferentes finalidades, que, por consequência, delineiam processos gerenciais com conteúdos 

dissemelhantes.  

  A gestão social caracteriza-se como um processo gerencial participativo, dialógico, em 

que o processo decisório é exercido por meio de diferentes sujeitos sociais, isto é, as decisões 

são oriundas do coletivo (TENÓRIO, 1998) e há a busca pelo atendimento à gestão de 

demandas e necessidades sociais. A dimensão econômica consiste em um meio para a 

obtenção do fim social. Esta prática gerencial não ocorre com tranquilidade, especialmente 

em virtude da expansão da lógica mercantil e a hegemonia dos instrumentos de processo 

gerencial com conteúdo da gestão privada, entremeando as demais práticas de gestão. 

                                                 
12

  Por mercado, estamos nos referindo aqui a economia de mercado ou ao princípio do mercado 

autoregulado em economia que supõe um padrão de racionalidade específico que lhe é inerente (Polanyi, 1992). 

Distingue-se esta noção daquela que poderíamos chamar de mercados concretos (Mauss, 1950), como uma feira 

livre popular, por exemplo, cuja racionalidade não se reduz a um mero princípio contábil-mercantil. 
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 Sen (2000) afirma a importância da gestão social para o desenvolvimento pleno de 

uma sociedade, pois não é baseada somente na produção de riqueza material (econômica) e 

outras variáveis relacionadas à renda, mas, sobretudo, na incorporação de oportunidades 

sociais adequadas e de liberdades individuais, políticas, sociais e econômicas.  

 Sem dúvida que dentre os tipos de gestão existentes não há um melhor do que o outro, 

até porque cada um almeja fins distintos, e, para os atingirem, utiliza-se de processos 

gerenciais com conteúdos imersos predominantemente na razão instrumental ou substantiva, 

de acordo com o campo de gestão que atuam as organizações.  

Devo partir da concepção de que inexiste uma lógica melhor, mas, sim, um pluralismo 

nas manifestações das práticas organizacionais, com espaço para cada tipo de gestão, desde 

que haja um alinhamento entre objetivo/finalidade e instrumentos de gerenciamento.  

Assim, deve-se evitar o uso inapropriado de processos gerenciais que sejam 

incompatíveis com o tipo de gestão proposto, como, por exemplo, iniciativas da gestão social 

que reproduzam a lógica gerencial da empresa, reduzindo o conteúdo da sua ação 

organizacional a atributos puramente técnicos. Isto a médio e a longo prazos geram resultados 

desastrosos por estarem dissociados do sentido primeiro dos projetos, devido à 

descaracterização de seu conteúdo (instrumentalização do social) e, por extensão, afastam-se 

da eficácia na resolução dos problemas sociais. 

A seguir, esmiúço pormenorizadamente as discussões acerca da gestão social, base 

para a avaliação das práticas dos empreendimentos econômicos solidários, ponto nuclear 

desta pesquisa. 

 

1.2. Conceituando a Gestão Social 

 

 Um dos termos em voga no meio acadêmico é a Gestão Social, por vezes, é 

empregado de maneira imprecisa ao remeter restritamente a políticas sociais desenvolvidas 

pelo Estado, fato que evidencia uma visão limitada do conceito. 

 França-Filho (2007) expõe duas tendências que têm surgido a respeito de gestão 

social, uma voltada para a banalização do termo, onde tudo que não se enquadra na gestão 

tradicional rotula-se como gestão social; e outra que aponta a ascensão do Terceiro Setor 

como propulsor de práticas que vêm contribuindo para o enfretamento de problemas 

contemporâneos sejam socioeconômicos sejam ambientais. 
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Segundo Boullosa e Schommer (2009), a noção de gestão social indica e fortalece uma 

nova forma de relação entre Estado e sociedade civil na condução de processos de 

transformação social.  Mas, afinal, o que é gestão social? Quais suas origens? Como 

diferenciá-la das demais práticas de gestão? Estas indagações serão respondidas no decorrer 

dos próximos parágrafos. 

 Em primeiro lugar, é necessário enfatizar que os estudos no campo denominado de 

gestão social são recentes. Destaco os escritos de Tenório (1998, 2001, 2005), Dowbor (1998, 

1999, 2008), Boullosa e Schommer (2008 e 2009) e França-Filho (2007).  

 A gestão social envolve o atendimento à gestão de demandas sociais que pode ser 

desenvolvida através de ações promovidas por via estatal, ou pela própria sociedade, a partir 

de mecanismos de auto-organização, a exemplo das organizações não-governamentais 

(ONG’s) e dos empreendimentos de caráter associativo. Quanto ao modo das práticas 

gestionárias, na gestão social o aspecto econômico é apenas um meio para realização dos fins 

sociais há, desse modo, uma inversão de prioridades administrativas estabelecidas pelas 

empresas privadas, onde se exalta a lógica mercantil, por isso, são muitos os desafios 

impostos à gestão social na promoção de práticas atreladas à razão substantiva (FRANÇA-

FILHO, 2007; TENÓRIO, 2005). 

 As suas origens remontam às primeiras ações promovidas pelo Estado no âmbito das 

políticas sociais para atenuar a intrincada situação socioeconômica criada após a consolidação 

do mercado autoregulado, como bem explicado por Polanyi (1994). Naquele período também 

surgiram ações isoladas que procuravam outra prática coletiva além da racionalidade 

instrumental, impulsionadas pelos socialistas utópicos.  

No contexto brasileiro, Tenório (2005) remete que o tema ganhou corpo no meio 

acadêmico a partir da década de 1990 com o avanço da onda neoliberal sobre o Continente 

Latino-Americano, com as orientações do Consenso de Washington que encerrava, em seu 

pacote de medidas, a proposta de um Estado-Mínimo, o superávit primário e a não reserva de 

mercado, entre outros. Isto fez com que as instituições acadêmicas direcionassem um olhar 

sobre as relações Estado-Sociedade e Capital-Trabalho. Desta forma, iniciaram-se estudos 

visando não só à compreensão como também à socialização do conhecimento da gestão social 

abordando temas como democracia, participação, governança e auto-organização.  

O campo da gestão social transformou-se em um espaço de experimentação de práticas 

contra-hegemônicas, isto é, de modos diferentes de organização das comumente realizadas 

pela gestão privada. Todavia, Tenório (2005) comenta que há iniciativas no campo social que 

reproduzem a lógica gerencial da empresa, reduzindo o conteúdo da ação organizacional a 
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atributo puramente técnico, devido à preeminência da racionalidade instrumental nas práticas 

organizacionais, o que, em longo prazo acaba desvirtuando a missão e a razão de existir desta. 

Visto que para Tenório (2005) os resultados destes desvios costumam ser desastrosos e 

podem levar à perda do sentido de projetos ou organizações. A instrumentalização excessiva 

do social pode acabar, desse modo, alimentando o crescimento de um novo nicho de mercado, 

de organizações sociais que procedam de forma marcadamente instrumental.  

A construção de um arcabouço metodológico para a atuação no âmbito da gestão 

social traz um desafio para organizações que se propõem a atuar nesta perspectiva. Saliento 

que, portanto, não é necessário deixar de lado o aparato administrativo desenvolvido pela 

gestão privada, mas, sim, ter olhar crítico do que pode ser empregado no espaço das 

organizações sociais sem comprometer as especificidades em termos de racionalidade 

substantiva, a qual deve ser dominante no campo da gestão social.  

Uma característica da gestão social, em seus primórdios, foi a inexistência de enfoques 

prescritivos. Segundo Boullosa e Schommer (2009), surgiram após a ação de grupos que 

desenvolviam práxis neste âmbito, refletindo e discutindo permanentemente a ação e 

compartilhando experiências num processo que propiciava aprendizagens individual e 

coletiva construída e reconstruída durante o seu encaminhamento.  

 As práticas de gestão social advêm de organizações não-governamentais que atuam 

sob a predominância da racionalidade substantiva em suas ações criando estruturas de gestão 

participativa e dialógica. Posso reportar os estudos realizados pelo grupo de pesquisa 

Observatório da Realidade Organizacional (UFPE, UFSC, EBAPE/FGV e UFRGS) que 

desenvolve atividades de investigação no campo dos estudos organizacionais, 

especificamente, organizações culturais. Um estudo de multicasos (grupos de maracatu do 

Recife, Carnaval em Maceió, clubes de futebol de Pernambuco e a Representação da Paixão 

de Cristo em Nova Jerusalém) revelou uma crescente tendência à mercantilização das 

atividades de caráter substantivo e à burocratização das estruturas organizacionais à luz do 

uso de mecanismos e técnicas da gestão privada que distorciam a missão das organizações 

sociais estudadas. 

Há também experiências de auto-organização tendo como ponto de partida os 

empreendimentos econômicos solidários que se constituem não só como um espaço para 

auferir renda, mas, também, como um local para práticas de autogestão, solidariedade e de 

construção de laços sociais baseado na reciprocidade, corroborando assim para o 

desenvolvimento socioeconômico dos participantes dos empreendimentos e da região.  
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E neste último tipo de organização que esta tese se desenvolve, com ênfase na 

avaliação das dimensões da gestão social relacionadas aos princípios da Economia Solidária, 

que se manifestam em práticas organizacionais de empreendimentos econômicos solidários do 

Oeste Potiguar. Portanto, pretendo desvelar no próximo item as origens da econômica 

solidária, conceitos e as variadas denominações, bem como princípios e categorias da análise 

de possíveis práticas de gestão social destes empreendimentos econômicos solidários 

averiguados por pesquisa realizada em campo.  

 

1.3. Economia Solidária: trajetória e conceitos 

 

Diante das manifestações oriundas do campo da gestão social encontram-se os 

processos de auto-organização via experiências autogestionárias, fundamentadas em 

empreendimentos econômicos solidários (cooperativas, associações, empresas recuperadas 

por trabalhadores em regime de autogestão).  

 As primeiras sementes, da hoje denominada Economia Solidária, são experiências 

coletivas desenvolvidas por socialistas utópicos como Charles Fourier e Robert Owen, 

conhecido como “pai do cooperativismo”. Este último desenvolveu em New Lanarck, 

pequena vila da Escócia, experiências fundadas numa construção teórica e prática de 

formação do caráter humano, o qual poderia ser moldado. As propostas delineadas podem ser 

devidamente apreciadas no trabalho intitulado A new view of society, no qual propôs ações 

sociais junto aos trabalhadores e a comunidade local na perspectiva de trazer resultados 

positivos para todos os envolvidos. 

 No século XIX ocorre o surgimento do movimento cooperativista que tem como 

marco histórico a fundação da Sociedade dos Pioneiros Equitativos de Rochdale, na 

Inglaterra, em 1844. Tratava-se de uma cooperativa de consumo de operários da indústria 

têxtil, a qual se expandiu rapidamente com a abertura de um moinho, em 1850, e de uma 

tecelagem e fiação, em 1854, passando a se caracterizar também como cooperativa de 

produção (BARRETO e PAULA, 2009).  

Uma das marcas da experiência de Rochdale foi a definição dos princípios norteadores 

do desenvolvimento da cooperativa e que, logo, disseminaram-se para representar o 

cooperativismo no mundo com a adesão livre, o controle democrático, o retorno dos 

excedentes em proporção às operações, a taxa limitada de juros ao capital social, a 
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neutralidade política e religiosa, a educação cooperativista e a integração cooperativista 

(BARRETO e PAULA, 2009). 

Por conseguinte, a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) aprovou, em 1995, uma 

versão atualizada dos princípios cooperativistas coerentes aos esboçados pelos pioneiros de 

Rochdale, sendo estes: a adesão voluntária e aberta; controle democrático por parte dos 

membros; participação econômica dos associados; autonomia e independência; educação, 

capacitação e informação; cooperação entre as cooperativas e interesse pela comunidade.  

No decurso do tempo, as cooperativas espalharam-se pelo mundo, todavia, algumas 

acabam em uso indiscriminado da racionalidade instrumental nas ações e no aparato técnico 

oriundo da gestão privada, e deturpam os princípios basilares do cooperativismo e 

aproximam-se de ações similares à organização empresarial.  

 O aumento expressivo das organizações associativas pressupõe origens distintas, uma 

destas deriva da sociedade civil, que busca outras formas organizacionais coletivas para 

desenvolver atividades socioeconômicas, por não se enquadrar dentro da lógica de gestão 

privada ou pública ou por opção político-ideológica. Enquanto outra, a origem reside nas 

crises cíclicas, consequência da ação do mercado autoregulado produzindo massas 

expressivas de desempregados. Assim, estes perseguem formas de inserção no mercado, tendo 

a criação ou a adesão às organizações associativas como uma opção (LECHAT, 2002). 

 Neste contexto, o cooperativismo adquire nova fachada, agora denominado de 

Economia Social ou Economia Solidária, ambas com a proposta precípua de reinserção da 

população desempregada no mundo do trabalho, sob uma forma organizacional além do 

modelo empresarial e predominância da racionalidade substantiva. Cabe uma ressalva que no 

Brasil, devido à falta de um marco jurídico específico para organizações do campo da 

economia solidária, todos os empreendimentos econômicos solidários estão organizados ou 

como associação ou como cooperativa, no entanto, é pertinente atentar para o fato de que nem 

toda associação e cooperativa desenvolve suas práticas organizacionais dentro dos princípios 

da economia solidária. 

No Brasil, as primeiras experiências do cooperativismo remontam do final do século 

XIX, com a criação da Associação Cooperativa dos Empregados, em 1891, no município de 

Limeira, em São Paulo; e da Cooperativa de Consumo de Camaragibe, no município de 

Camaragibe, em Pernambuco, em 1894. Posteriormente, em 1902, surgem as primeiras 
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experiências das caixas rurais do modelo Raiffeisen,
13

 no Rio Grande do Sul (PIRES et al, 

2004), e que logo são propagadas e aportam no Rio Grande do Norte, em 1925, com a criação 

da Caixa Rural de Ceará Mirim. Evidentemente que este modelo de cooperativismo 

congregava produtores rurais com a presença marcante do Estado e da Igreja, diferentemente 

do denominado cooperativismo popular. Adiante retomo a essa situação do cooperativismo no 

Rio Grande do Norte, locus da pesquisa deste trabalho. 

 A consolidação do cooperativismo brasileiro ocorre a partir da promulgação da Lei nº 

5.764, de 16 de dezembro de 1971, que exige um número mínimo de 20 sócios para a 

constituição e define a representação é através da Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB) em nível nacional (criada em 1969) e da Organização Estadual de Cooperativas 

(OCE), em nível de cada Unidade da Federação.  

Pondero que a Lei de 1971, ainda que tenha permitido maior definição das 

especificidades das cooperativas no Brasil, tem forte ingerência do Estado no funcionamento 

destas organizações, tendo em vista a designação de uma instituição específica para 

formalização e controle das cooperativas. Todavia, saliento que o panorama político-

institucional da era de ditadura militar, no momento de criação de tal legislação do 

cooperativismo, corroborou para tais ingerências.  

Ratifico que, apesar das mudanças decorrentes da Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 

1999, que criou e normatizou as cooperativas especiais, destinadas a auxiliar pessoas em 

“situação de desvantagem” a se inserirem no mercado, ainda é necessária uma considerável 

modificação na legislação do cooperativismo em face das mudanças perpetradas no panorama 

político-institucional, hoje democrático, ocorridas ao longo desses anos desde a elaboração da 

referida lei. 

Segundo Rios (1989), o modelo de cooperativismo adotado no Brasil tornou-se 

inicialmente um instrumento de controle social e político, na época da ditadura, bem diferente 

da Europa, onde o cooperativismo surgiu como forma de organização e resistência proletária. 

Já no Brasil, ocorreu o oposto, com forte presença das elites políticas e agrárias. Rios (1989) 

exemplifica: 

                                                 
13

 Modelo criado de cooperativas de crédito, destinadas a atender às necessidades dos agricultores. Idealizada 

por Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), natural da Renânia na Alemanha. As cooperativas raiffeseneanas 

apresentam as seguintes características: a) fundamentavam-se no princípio cristão de amor ao próximo; b) 

admitiam auxílio de caráter filantrópico, embora preferissem o princípio de entreajuda; c) Davam grande 

importância à formação moral dos associados, os quais se responsabilizavam, de modo solidário e ilimitado, 

quanto às obrigações contraídas pela cooperativa; d) preconizavam a organização de um banco central para 

atender às necessidades das diversas cooperativas de crédito; e) não remuneravam os dirigentes da sociedade; f) 

não distribuíam retorno (NICÁCIO, 1997).  
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Existe um cooperativismo de elites e um cooperativismo dos pés-no-chão; 

um cooperativismo legalizado, letrado e financiado e um cooperativismo 

“informal”, “sem lei e sem documento”, não financiado e mesmo reprimido. 

O cooperativismo não está, pois, “imune” à divisão da sociedade em classes. 

 

Entretanto, gradativamente este cenário mudou em virtude do crescimento, na década 

de 80, de cooperativas oriundas de proletários e pequenos agricultores, em especial, com o 

ressurgimento de ideais presentes nos princípios da economia solidária a partir dessa década 

em questão, quando o país atravessava um período de acentuada recessão e grave 

desemprego. Instaurava-se uma crise industrial de desastrosa proporção para certos setores 

econômicos, acarretando a falência de várias empresas. Disto nasceu, a partir da organização 

sindical, o movimento de busca da instalação de experiências de resgate das empresas 

recuperadas por trabalhadores em regime de autogestão através da autogestão, com os 

trabalhadores trocando seus créditos trabalhistas pelo arrendamento e controle do 

empreendimento, sob o regime cooperativo, de sociedades anônimas ou limitadas.  

Estas experiências são denominadas de Empresas Recuperadas por Trabalhadores em 

Regime de Autogestão, que refletiram a reação pela preservação de postos de trabalho, o que 

acabou ganhando contornos de possibilidades por descortinar novas formas organizacionais 

com o aspecto econômico tornando-se o meio para a consecução de fins. 

Com a probabilidade de expandir o número e de contribuir para a sustentabilidade das 

empresas recuperadas surgiu a Associação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de 

Autogestão (Anteag), com o objetivo de recuperar e manter trabalho e renda, proporcionando 

aos trabalhadores condições de desenvolver práticas autogestionárias e conhecer 

coletivamente a atividade produtiva, elaborando instrumentos e planos de melhoria contínua 

para a consolidação dos empreendimentos (ANTEAG, 2006). 

A partir de então, universidades procuraram contribuir assessorando os 

empreendimentos solidários com as incubadoras, criadas a partir de 1990, baseadas nas redes 

de Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) e de Incubadora de 

Cooperativas da Unitrabalho.  

Nessa década, as políticas públicas incluíram nas agendas a economia solidária, 

especialmente pelos governos denominados de esquerda, primeiramente no Rio Grande do 

Sul com o Partido dos Trabalhadores (PT). Esta ação gerou um amplo e bem-sucedido 

fomento de fortalecimento das organizações sociais na Região Sul do país mediante a criação 

de importantes experiências de políticas públicas como o Portosol (Instituição Comunitária de 

Crédito Porto Alegre Solidariedade). Outras instâncias governamentais foram influenciadas 
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por tal medida a exemplo de São Paulo, no Sudeste, e Recife, no Nordeste, ambas sob a 

gestão do mencionado partido político.  

Nesse mesmo período, foram criados o Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

(FBES) e os Fóruns Estaduais de Economia Solidária (FEES), espaços destinados à 

articulação entre empreendimentos econômicos solidários, entidades de assessoria e gestores 

públicos. 

Todas essas ações, no âmbito da Economia Solidária, culminaram em abril de 2003 no 

atendimento de demandas da sociedade civil com a criação da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (Senaes), que tem desenvolvido ações para a promoção da Economia 

Solidária, estudos e divulgação em todo o país. 

Inspiradas nos princípios cooperativistas e acrescidos dos novos desafios da 

atualidade, a Secretaria Nacional de Economia Solidária/Ministério do Trabalho e Emprego 

(SENAES/MTE, 2006) incrementar alguns princípios que devem servir de orientação para as 

ações dos empreendimentos econômicos solidários, entre eles: 

 

1. Autogestão: os trabalhadores não estão mais subordinados a um patrão e tomam suas 

próprias decisões de forma coletiva e participativa; 

2. Democracia: a tomada de decisões é coletiva e baseia-se nos interesses de todos os 

participantes;  

3. Cooperação: é a colaboração entre mais de uma pessoa que traz vantagens para todos. 

Cooperação em vez de competição; 

4. Centralidade no ser humano: as pessoas são o mais importante e não o lucro. A 

finalidade maior na atividade econômica é garantir satisfação plena das necessidades 

de todos; 

5. Valorização da diversidade: valorização da diversidade social e cultural e o 

reconhecimento do lugar fundamental da mulher e do feminino, sem discriminação de 

crença, raça ou orientação sexual; 

6. Emancipação: a economia solidária pretende emancipar, libertar pessoas pela via do 

trabalho; 

7. Valorização do saber local, da cultura e da tecnologia populares: a diversidade cultural 

do Brasil possibilitou muitos modos de organização de trabalho, inclusive no setor 

pesqueiro, envolvendo vários atores (homens, mulheres, jovens e idosos) e “um 

mundo” de conhecimentos locais e tradicionais; 

8. Valorização da aprendizagem e da formação profissional permanentes;  
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9. Justiça social na produção: garantir a justa distribuição da riqueza socialmente 

produzida, eliminando as desigualdades materiais e difundindo os valores da 

solidariedade humana. Deve existir justiça social na produção, na comercialização, no 

consumo, no financiamento e no desenvolvimento tecnológico para a promoção do 

bem-estar das coletividades; 

10. Cuidado com o meio ambiente e responsabilidade com as gerações futuras: os 

empreendimentos solidários, além de se preocuparem com a eficiência econômica e os 

benefícios materiais que produzem, buscam a eficiência social, estabelecendo uma 

relação harmoniosa com a natureza em função da qualidade de vida e do equilíbrio dos 

ecossistemas. O desenvolvimento ecologicamente sustentável, socialmente justo e 

economicamente dinâmico estimula a criação de elos entre os que produzem, os que 

comercializam os produtos e os que consomem (cadeias produtivas solidárias locais e 

regionais). 

 

Baseado nestes princípios é possível identificar o campo de relações sociais solidárias 

que promove um modo de produção diferenciado no capitalismo e que se encontram em 

estrutura de redes que conectam empreendimentos, organizações e demais formas e sujeitos 

da Economia Solidária.  

A seguir há uma ilustração do campo da Economia Solidária no Brasil, organizado 

pelo Ministério do Trabalho e Emprego através da Senaes.  

A figura 5 mostra uma rede articulada de empreendimentos, instituições 

governamentais, entidades de fomento, fóruns, ligas e uniões da Economia Solidária no Brasil 

em relações que ultrapassam o fator econômico. Neste contexto de construção e promoção de 

outros modos de se organizar coletivamente, uma questão adquire relevância: que fenômeno é 

este que se denomina de economia solidária? Paul Singer (2003a) é o pioneiro no uso do 

termo no Brasil e a vê como uma revolução no modo de produção e consumo com viés 

socialista à luz da experiência vivida pelos utópicos, onde a solidariedade é o elo entre os 

membros e viabiliza as práticas autogestionárias em forma de cooperativas. Presume a 

simetria de poder, pois, nesta organização os trabalhadores saem da condição de assalariados 

para assumirem o controle de suas ações produtivas por meio da gestão democrática do 

empreendimento associativo. 

 

 

 



 

 

65 

Figura 5 – O campo da Economia Solidária no Brasil 

 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2006. 

 

Singer (2003a) retoma a ideia de revolução social de Marx que implica reconhecer o 

modo de produção socialista como seio da formação capitalista, como modo de implantes ou 

sementes do socialismo, que fomentaria a replicação de tais experiências exitosas, além da 

verificação da economia solidária como uma saída superior ao capitalismo. 

Esta concepção carrega uma conotação ideológica alinhada às concepções marxistas e 

parte da concepção da expansão da economia solidária tendo em vista o sucesso obtido nas 

primeiras experiências, o que contribuiria para a adoção por outros indivíduos. Desta forma, 

em um dado momento histórico, a revolução social triunfaria tornando-se hegemônica. 

Laville e França-Filho (2004) e Singer (2003a) convergem ao reconhecerem que as 

atuais formas de auto-organização de produtores e consumidores, no âmbito da economia 

solidária, têm origens nos processos cooperativistas introduzidos pelos socialistas utópicos, e 

que, depois, atraíram a adesão das associações operárias. Todavia, Singer (2003a) parte de 

bases marxistas diferentemente de Laville e França-Filho (2004), adotados como bases neste 

trabalho, que partem da perspectiva da sociologia econômica de Mauss e Polanyi. Nesta 

resgatam a visão da economia plural e abordam que essas relações são regidas por princípios 
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econômicos múltiplos influenciados pela crítica entabulada por Polanyi, por sua vez, 

inspirado por Mauss, a respeito do mercado autoregulado como modelo único de relação, 

conforme apregoado pela teoria neoclássica (LAVILLE e FRANÇA-FILHO, 2004).  

Corroboro com a concepção de economia plural, pois, esta amplia a dimensão do 

conceito de economia ao abarcar princípios econômicos (mercado autoregulado, 

redistribuição, reciprocidade e domesticidade) menosprezados por uma parte dos acadêmicos, 

em particular, as regidas pela base da solidariedade, como a reciprocidade.  

Esta acepção permite a possibilidade de compreender a economia solidária como uma 

articulação entre as três formas de economia (mercantil, monetária e não-monetária), de 

acordo com a definição de França-Filho (2007), e, como outro ato econômico, somando-se às 

formas dominantes de economia.  

Portanto, deve-se entender a economia solidária como práticas oriundas de outros 

modos de gestão, de diferentes lógicas em tensão nas dinâmicas organizativas privadas e 

públicas. Por isso, o desafio consiste em conseguir o equilíbrio necessário à sustentabilidade 

de tais práticas, em meio à tensão das racionalidades instrumental e substantiva que buscam 

predominância no norteamento das ações administrativas dos empreendimentos econômicos 

solidários.  

Gorender (2000) esclarece que os empreendimentos econômicos solidários que, por 

meio da composição de cooperativas, obtiveram êxito, centraram-se num pequeno número de 

cooperados. Por outro lado, os que aumentaram o número de participantes, pouco a pouco, 

incorporaram contornos instrumentais e acabaram por transitar para uma lógica 

predominantemente mercantil de atuação, relegando a razão substantiva associada à 

solidariedade e à cooperação. Ressalta-se que não é um condicionante crescimento e 

degeneração dos princípios da economia solidaria nos empreendimentos, mas há o desafio em 

expandir as atividades para obter ganhos de escala sem causar detrimento a aspectos de 

autonomia, cooperação e solidariedade. Será um caminho delinear estratégias para competir 

com empresas capitalistas consolidadas, mas, para isso diminuir o espaço de manifestação da 

solidariedade democrática? São impasses e desafios enfrentados pelos empreendimentos que 

se propõem a atuar adotando práticas de gestão social. 

Por outro lado, a revisão bibliográfica e vivências nos espaços de atuação do 

movimento mostram uma diversidade de terminologias que pretende retratar práticas 

socioeconômicas coletivas tendo a solidariedade como um vínculo social. No próximo item, 

relatarei alguns termos presentes na discussão a respeito de economia solidária e suas 

especificidades conceituais. 
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1.3.1. Campo conceitual da Economia Solidária 

 

  Emprega-se uma variedade de expressões no debate da economia solidária. É notório 

que não há precisão teórica acerca do que seja economia solidária. Este fato tem sido alvo de 

críticas, porém, conforme afirma Tiriba (apud Vasconcelos, 2007) “assim como construímos a 

realidade, construímos os conceitos”. Assim, devo frisar que o campo teórico da economia 

solidária encontra-se em contínua construção e reconstrução.  

  Entretanto, verificam-se claramente duas perspectivas distintas de compreensão e 

militância no campo da economia solidária. A primeira está alinhada à visão marxista de 

revolução social, apoiada no Brasil por Paul Singer, cujo pensamento defende que este tipo de 

empreendimento autogestionário surge como implantes socialistas no capitalismo e que seu 

êxito o tornará predominante e, paulatinamente, contribuirá para a desestruturação do sistema 

capitalista. Esta tese tem a limitação de vislumbrar uma hegemonia do modelo 

autogestionário, que incorre em perigo justamente por promover uma visão unidimensional de 

mundo, sem a existência de um par dialético contraditório, cerceando a liberdade de escolha 

do tipo de empreendimento produtivo que a população deseje criar e desenvolver.  

  Em contrapartida, a segunda perspectiva reforça a possibilidade das manifestações do 

campo da economia solidária conviverem junto ao sistema capitalista, defendendo a premissa 

de pluralismo econômico, onde os empreendimentos coletivos e autogestionários atuam no 

campo da produção e comercialização, todavia, na sua gestão predomina a racionalidade 

substantiva, ao invés da racionalidade instrumental usual nos empreendimentos capitalistas. É 

com esta perspectiva que esta pesquisa interage, na opção por qual tipo de comportamento 

econômico empreender, no entanto, com críticas à limitação de atuação, com livre-arbítrio na 

constituição e desenvolvimento do empreendimento coletivo autogestionário, devido ao fato 

de, por vezes, este ser financiado por empreendimentos capitalistas como “válvula de escape” 

para abrandar as vicissitudes sociais por estes provocadas. São estes os casos de 

financiamento, via Responsabilidade Social Empresarial (RSE), a associações e cooperativas 

de produção.  

Há concepções como economia popular, economia do trabalho, economia social, 

economia solidária e socioeconomia solidária. Tal riqueza vocabular reflete diferentes 

contextos sociais e experiências distintas. Porém, encerram algo em comum, que consiste em 

retratar práticas econômicas e sociais baseadas na autonomia do homem perante o trabalho, na 

promoção da democracia e no resgate da solidariedade. Trata-se de uma lógica de 
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desenvolvimento sustentável com geração de trabalho e distribuição de renda, mediante o 

crescimento econômico com proteção dos ecossistemas (SENAES, 2008).  

  No quadro 1 segue uma síntese de conceitos e respectivos autores.  

 

Quadro 1 – Campo Conceitual da Economia Solidária 

Termos e Autores Conceito 

Economia Popular 

Ana Mercedes Sarria Icaza e 

 Lia Tiriba 

 

Entende-se por economia popular o conjunto de atividades econômicas 

e práticas desenvolvidas pelos setores populares no sentido de garantir, 

com a utilização de sua própria força de trabalho e dos recursos 

disponíveis, a satisfação de necessidades básicas, tanto materiais como 

imateriais (ICAZA e TIRIBA, 2003, p. 101). 

Economia do Trabalho 

José Luis Coraggio 

 

A economia do trabalho trata de formas de organização da produção de 

acordo com a lógica produtiva da vida, onde o trabalhador é sujeito da 

sua produção, com autonomia (CORAGGIO, 2009, p. 120). 

Economia Social 

André Guélin 

A economia social é composta de organismos produtores de bens e 

serviços, colocados em condições jurídicas diversas no seio das quais, 

a participação dos homens resulta da livre vontade, e o poder não tem 

por origem a detenção do capital, e ainda, a detenção do capital não 

fundamenta a aplicação dos lucros (GUÉLIN, 1998 apud LECHAT, 

2002). 

Economia Solidária ou 

Economia Plural 

Genauto Carvalho de França-

Filho e Jean-Louis Laville 

São práticas que contribuem para rearticular o econômico as outras 

esferas da sociedade, na perspectiva de uma sociedade mais 

democrática e igualitária, onde critica o reducionismo da compreensão 

de economia, apenas pela forma monetária, e recupera o conceito de 

Polanyi (1992) de que a economia é plural, constituída pelas relações 

baseadas em reciprocidade, redistribuição e domesticidade (FRANÇA-

FILHO e LAVILLE, 2004). 

Economia Solidária 

Paul Singer 

 

É um resgate das organizações democráticas de produção e consumo, 

refletidas no socialismo, onde a democracia e a igualdade no 

empreendimento preponderam como autogestão (SINGER, 2003b).  

Socioeconomia Solidária 

Marcos Arruda 

 

Equivale à economia solidária tendo como única diferença a ênfase no 

sentido social que deve pautar a verdadeira economia, gestão, cuidado 

da casa e, por consequência, dos que nela habitam (ARRUDA, 2003, p. 

232). 

Fonte: elaboração a partir de Lechat (2002), Singer (2003b), Cattani (2003), Teixeira (2007) e  

Cattani, Laville, Gaiger e Hespanha (2009). 

 

 O termo economia popular remete a iniciativas provindas das bases populares de 

comunidades e regiões pobres que buscam alternativas de subsistência. Este conceito 

pressupõe a negação da relação empregado-empregador. Alguns exemplos seriam as 

atividades assistencialistas, as filantrópicas, a atividade individual e informal (sem registro), 

as microempresas e os pequenos negócios individuais, ou, com dois ou três sócios, negócios 

familiares e organizações econômicas coletivas, populares e solidárias. 

 Nem todas as atividades desenvolvidas na economia popular estão alinhadas, 

necessariamente, ao caráter cooperativo e solidário desenvolvido nos empreendimentos 

econômicos solidários. Todavia, quando o empreendimento agrupa uma coletividade de forma 

autogestionária, em prol de melhoria social e, incidentalmente, obtém renda, tem-se a 
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economia popular solidária. O termo economia popular solidária também suscita iniciativas 

oriundas das bases populares de comunidades que procuram meios de subsistência, através de 

organizações coletivas que seguem as premissas de cooperação e solidariedade.  

Coraggio (2009) trabalha com a ideia de economia do trabalho, na qual o conjunto da 

economia é visto pela lógica do trabalho em detrimento da lógica de mercado. Evidentemente 

este conceito está em contraposição à lógica de mercado da economia do capital, porém, não 

reflete necessariamente o alinhamento a atividades econômicas coletivas, na qual devem 

prevalecer a cooperação e a solidariedade. A economia do trabalho baseia-se em unidades 

domésticas e contempla um conjunto de atividades que aparece juntamente com o trabalho 

por conta própria e produção de bens e serviços que são consumidos pelas unidades 

domésticas sem passar pelo mercado.  

A economia social apareceu na França e está relacionada a um contexto de crise 

econômica e social, um pouco diferente do Brasil. Naquele país, empreendimentos e 

iniciativas com viés solidário surgiram de massas falidas, com o apoio de sindicatos ou por 

meio de iniciativas impulsionadas por trabalhadores recém-desempregados.  

 O termo economia solidária abrange um conjunto de atividades econômicas cuja 

lógica é distinta da lógica do mercado capitalista. Ao contrário da economia capitalista, 

centrado no capital acumulado e que funciona a partir de relações competitivas, cujo objetivo 

é alcançar interesses individuais, a economia solidária organiza-se a partir da valorização das 

pessoas, favorecendo relações intersubjetivas no trabalho. O laço social é valorizado através 

da reciprocidade e adota formas coletivas de propriedade, cooperação e solidariedade.    

 Leite (2008) ressalta que as acepções de Laville e França-Fillho (2004) e Singer 

(2003b) têm diferenças e, por isso, separa-as. Singer (2003b) vê um continuum entre as 

primeiras experiências operárias de formação de cooperativas e as atuais e é, nesse sentido, 

que as entende como um projeto em direção ao socialismo. O pensamento de Singer (2003b) 

se diferencia nitidamente do de Laville e de Coraggio no que se tange à centralidade do 

cooperativismo na economia solidária. Na verdade, tanto Laville quanto Coraggio apresentam 

uma visão mais abarcante deste conceito, incluindo finanças solidárias, comércio justo e 

clubes de trocas (LEITE, 2008). 

Socioeconomia solidária é outra acepção defendida por Arruda (2003), que traz uma 

ênfase na perspectiva social, em que deve estar presente a economia, mas, não só aspectos 

economicistas atrelados à racionalidade instrumental. Há, também, a predominância de 

contornos de racionalidade substantiva nas ações do empreendimento associativo. 
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Para efeitos desta pesquisa, adotarei a formulação de economia solidária delineada por 

Laville e França-Filho (2004) que parte da reconceituação do fato econômico, ampliando o 

conceito de economia e atrelando práticas complementares e residuais que suplantam a 

monetarização da economia de mercado tendo por base relações de reciprocidade, 

redistribuição e domesticidade. 

Realizada a abordagem sobre as terminologias, suas convergências e divergências, 

para consolidar a compreensão do debate existente no campo da economia solidária, iniciarei 

a exposição, na próxima seção deste capítulo, de um levantamento do estado da arte dos 

estudos realizados no intuito de compreender manifestações da gestão social nos 

empreendimentos praticantes da economia solidária. Serão apontadas metodologias 

empregadas e resultados obtidos. Delinearei possíveis dimensões da gestão social presentes 

em práticas organizacionais de empreendimentos econômicos solidários e as respectivas 

categorias associadas a cada dimensão.  

 

1.4. Gestão Social e Empreendimentos econômicos solidários: construindo dimensões 

 

Conforme relatei anteriormente, a gestão social parte do uso de processos gerenciais 

que visam ao atendimento de demandas sociais que pode ser desenvolvido por meio de ações 

promovidas pela via estatal ou pela própria sociedade com a adoção de mecanismos de auto-

organização, tais como organizações não-governamentais (ONG’s) e empreendimentos de 

caráter associativo.  

Práticas desta tipologia de gestão devem permear conteúdos e processos gerenciais dos 

empreendimentos econômicos solidários, nos quais o aspecto econômico, conjugado às 

múltiplas dimensões (sociopolítica, organizacional, ambiental), é um meio para a realização 

de fins predominantemente substantivos (FRANÇA-FILHO, 2007). Basta verificar que os 

princípios que norteiam as práticas da economia solidária giram em torno da predominância 

da racionalidade substantiva. 

Contribuindo para o conhecimento destas experiências de práticas contra-hegemônicas 

apresento um resgate do estado da arte nos estudos referentes à gestão e práticas de 

empreendimentos do campo da economia solidária. 

Para tal intento, fiz um levantamento de pesquisas, incluindo teses e dissertações, que 

versam sobre gestão e práticas de empreendimentos econômicos solidários com a perspectiva 

de averiguar quais categorias foram trabalhadas e quais os resultados obtidos. Ao focalizar os 
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estudos próximos ao objetivo desta pesquisa, selecionei as pesquisas desenvolvidas por Costa 

(2003), Reis (2005), Meira (2005), Andion (2005) e Souza Neto (2009).  

Em cada caso, seleciono uma discrição sucinta do tema e objetivo da pesquisa, 

metodologia e resultados que se associam ao tema de pesquisa deste trabalho. 

Em ordem cronológica, iniciei com a pesquisa de dissertação de Costa (2003) 

denominada Um diagnóstico da gestão praticada em iniciativas de economia solidária e os 

seus desafios gerenciais: estudo de caso do município de Cachoeirinha, na qual investigou o 

modo existente de administração e gerenciamento de Empreendimentos de Economia 

Solidária, procurando identificar quais processos poderiam ser melhorados com base no 

conhecimento administrativo. Para tal finalidade, Costa (2003) pesquisou dois 

empreendimentos: a Cooperativa do Movimento de União Solidária da Costura (MUSC) e a 

Associação Autogestionária dos Recicladores de Cachoeirinha (AARCA), ambas do 

município de Cachoeirinha, no Estado do Rio Grande do Sul, apoiado nas análises da gestão e 

do quadro de referência (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Guia de coleta e categorização de dados 

Contexto de emergência 

O meio 

O setor de atividades 

O projeto inicial 

Os promotores e promotoras 

Os apoios 

O démarrage 

Apresentação dos atores e atrizes 
Os atores e atrizes presentes na atividade 

A rede 

A dimensão institucional 

As relações internas  

de poder 

Poderes formal e informal 

Inclusão de produtores e produtoras com 

os usuários e usuárias 

Adesão de produtores(as) 

assalariados(as) 

Relações com o meio exterior 

Regras jurídicas e legais 

A dimensão organizacional 

Perfil organizacional 

Objetivos 

Aspectos estratégicos 

Bens e serviços produzidos 

Dados financeiros 

Processos 

organizacionais 

Produção 

Organização do trabalho 

Formação 

Concretização 

Fonte: Comeau (2000), adaptado pelo Nipets. 

 

Contudo, pondero que Costa (2003) não privilegiou a dimensão sociopolítica na 

análise da gestão do empreendimento, negligenciando aspectos relacionados à verificação de 
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práticas autogestionárias. Também deixou de analisar as práticas internas de consolidação dos 

liames sociais, como ações de reciprocidade. 

 Para a coleta dos dados foi desenvolvido um questionário com variáveis qualitativas, 

o qual foi aplicado junto aos participantes dos dois grupos produtivos. Em seguida, realizou-

se uma análise de conteúdo categorial quando se obteve as seguintes inferências.  

No discurso dos membros dos empreendimentos quanto ao uso de ferramentas e 

técnicas de administração para resguardar a eficiência do empreendimento coletivo, trouxe à 

tona conflitos entre a racionalidade instrumental e a racionalidade substantiva. Isto devido ao 

uso de métodos administrativos de forma puramente instrumental no sentido de garantir a 

viabilidade econômica do empreendimento. Ao mesmo tempo, esta assume contornos 

substantivos, na medida em que representa a sustentabilidade, não só da dimensão econômica 

do empreendimento, como também de todas as ligações sociais e políticas que estão 

implicadas na economia solidária.  

 Costa (2003) observou que as pessoas que estão trabalhando nessas iniciativas 

econômicas não demonstram qualquer tipo de aversão à prática de técnicas gerenciais 

voltadas para a eficiência dos processos de trabalho, mas se apropriam do uso dessas técnicas 

e orgulham-se de tal proeza, chegando a elevar sua autoestima. O perigo refere-se à 

descaracterização dos conteúdos dos processos gerenciais que podem ir por um caminho 

divergente da finalidade da gestão social dos empreendimentos econômicos solidários. 

 O autor também notou que as pessoas têm a noção muito clara de que essas técnicas 

ocultam a possibilidade latente de provocar uma relação de subordinação e de hierarquização 

nos relacionamentos entre os membros dos empreendimentos, visto que remetem às 

dimensões de controle e organização do trabalho. Verificou que replicam tal prática 

justamente porque vivenciaram, ou, ainda, vivenciam relações assimétricas em outras 

atividades profissionais. 

 Costa (2003) verificou ainda que, ao assumirem mais responsabilidades como 

administradoras de um empreendimento, as pessoas parecem recorrer a um imaginário de 

poder e de liderança fortemente marcado por relações que tendem a ser autoritárias. São 

encontrados relatos de ações de caráter punitivo, iniciadas pelas gestoras e seguidas por 

retaliações impostas pelos demais membros do grupo, concretizado no afastamento deliberado 

daquele integrante cuja conduta mostrou-se insatisfatória. O pesquisador reporta que tais 

conflitos acompanhavam os grupos há tempo, antes mesmo da existência do empreendimento. 

A pesquisa de Reis (2005) consistiu em uma dissertação intitulada A Sustentabilidade 

em Empreendimentos da Economia Solidária: Pluralidade e Interconexão de Dimensões, 
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cujo objetivo foi propor parâmetros para a compreensão da dinâmica da sustentabilidade em 

empreendimentos da economia solidária numa ótica de múltiplas dimensões de análise. Para 

tanto, realizou um apanhado de clássicos da sociologia econômica e a concepção conceitual 

de economia plural para construir um modelo de análise. 

Reis (2005) partiu de dois pressupostos: primeiro, a sustentabilidade em 

empreendimentos da economia solidária não se define apenas por resultados financeiros 

provenientes de relações mercantis; segundo, a sustentabilidade em empreendimentos da 

economia solidária implica uma série de dimensões que interferem diretamente na dinâmica 

da organização. Fez uma abordagem qualitativa ao realizar um estudo de diversos casos em 

que os dados foram coletados por intermédio de uma entrevista semiestruturada com 

cooperados de três cooperativas populares de Salvador, a saber: Cooperativa Múltipla de 

Produção de Alimentos Engenho Doce (Coopaed), Cooperativa de Confecção da Comunidade 

de Plataforma (Cooperconfec) e Cooperativa dos Jovens Artesãos do Vale de Pituaçu 

(Coopartes).  

Para compreender a sustentabilidade dos empreendimentos econômicos solidários, 

Reis (2005) construiu fundamentado em referenciais teóricos, um quadro analítico com quatro 

dimensões (econômica, social, política e gestão) e o agrupamento de vários parâmetros 

(Quadro 3).  

A partir da análise dos dados coletados, a autora conseguiu apreender, na práxis, que 

existe uma diversidade de lógicas, as quais interagem nos empreendimentos econômicos 

solidários para além do aspecto econômico, visto que peculiaridades sociais e políticas 

também interferem no agir econômico e na dinâmica de funcionamento dos 

empreendimentos, e, por sua vez, na sustentabilidade.  

Desta forma, quando se fala no âmbito da economia solidária em sustentabilidade esta 

deve ser pensada numa perspectiva de sustentabilidade plural, em que o fator econômico 

aparece associado ao social e ao político, em que precisa haver um equilíbrio dessas 

dimensões em conjunto. 

Para pesquisas futuras, Reis (2005) sugeriu a elaboração de uma análise quantitativa 

de alguns indicadores eminentemente qualitativos que são complexos para serem 

aprofundados, como, por exemplo, o grau de coesão grupal e o grau de comprometimento. 

Nesta lacuna, a pesquisa proposta nesta tese acaba por abarcar uma análise quantitativa inicial 

para, então, esmiuçar, uma análise qualitativa, as categorias que apresentem relevância na 

análise quantitativa a fim de melhor compreender as manifestações de práticas de gestão nos 

empreendimentos econômicos solidários.  



 

 

74 

Quadro 3 – Quadro Analítico para Estudo da Sustentabilidade 

DIMENSÃO COMPONENTES INDICADORES 

Econômica 

Mercantil Venda produtos/serviços 

Não-mercantil 

Subsídios governamentais (nível institucional) 

Subsídios não governamentais (nível institucional) 

Doações monetárias (nível individual) 

Não-monetário 

Trabalho voluntário 

Doações não monetárias 

Práticas reciprocitárias (ações comunitárias, mutirões, formas 

de troca/dádiva). 

Sócio-cultural 
Construção do vínculo 

Associativo 

Padrão de sociabilidade 

Grau de coesão social 

Política 

Nível interno 
Grau de democracia interna 

Grau de comprometimento 

Nível institucional 

Existência de ação pública 

Nível de articulação em redes 

Grau de autonomia institucional 

Gestão 

Infraestrutura 

Acesso aos meios de produção 

Acesso a tecnologias gerenciais 

Acesso a espaço físico 

Conhecimento 

Habilidade técnica 

Habilidade gerencial 

Formação geral (sócio-política) 

Fonte: Reis, 2005. 

 

O trabalho de Reis (2005) utiliza um modelo de análise com dimensões e categorias 

mais amplas para verificação da gestão social do empreendimento se comparado ao estudo 

realizado por Costa (2003). Isto se deve ao fato de que o aporte teórico basilar do estudo do 

primeiro está sedimentado na perspectiva da economia plural, concepção que desconstrói o 

conceito de fato econômico abrangendo elementos de economia não-mercantil e economia 

não-monetária, na premissa de que há uma pluralidade de formas de produzir e distribuir 

riquezas. Detenho-me nesta concepção no próximo capítulo no item Compreendendo o 

pluralismo econômico.  

Outra pesquisa é a de Meira (2005), resultado da dissertação intitulada A gestão de 

empreendimentos econômicos solidários: Olhares das ITCPs USP, UFRJ e UNEB, cujo 

objetivo consistiu em identificar especificidades da gestão de empreendimentos solidários, 

particularmente cooperativas populares, sob a ótica e a ação técnica das Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP’s). A autora buscou analisar a lacuna 

referente à dimensão técnica entre os trabalhos em gestão de empreendimentos solidários. 

 Para efetivação da pesquisa, Meira (2005) adotou uma abordagem qualitativa de 

natureza descritivo-analítica servindo-se de entrevistas semiestruturadas junto aos 

coordenadores e representantes de três das seis organizações pioneiras no campo da incubação 

de cooperativas populares: ITCP/UFRJ, ITCP/ UNEB e ITCP/USP. 
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 Por isso, utilizou-se, para efeitos de análise, o Quadro 4 com dimensões, e respectivos 

componentes e indicadores. 

 

Quadro 4 – Modelo de Análise da Gestão de Empreendimentos Econômicos Solidários 

Dimensões Componentes Indicadores 

Social 

 

atores, meios e finalidades da 

comunicação 
Grau de importância atribuída à transparência 

formas de interação entre os 

indivíduos e os grupos 

Grau de importância atribuída à sociabilidade 

comunitário-pública 

Grau de importância atribuída à participação 

Grau de importância atribuída ao controle social 

processo de tomada de decisão 
Grau de importância atribuída à democratização 

dos processos decisórios; 

Econômica 

 

recursos utilizados e aplicações 

(receita/despesa) 

Grau de importância atribuída à existência de 

pluralidade de princípios econômicos 

construção de oferta e demanda  
Grau de importância atribuída à construção 

conjunta de oferta e demanda local 

Pública 

interface com o mundo da vida e com 

o mundo do sistema (Estado e 

Mercado) 

Grau de importância atribuída à autonomia 

institucional 

Grau de importância atribuída à existência de 

finalidade multidimensional 

Grau de importância atribuída à 

Intercooperação 

Técnico -

Produtiva 

 

processo produtivo 

Grau de importância atribuída à 

cooperação no trabalho 

Grau de importância atribuída ao 

Igualitarismo 

Grau de importância atribuída à autogestão 

Grau de importância atribuída ao exercício do 

controle coletivo do empreendimento (fluxos e 

rendimentos); 

conhecimento e aprendizagem 

formação e informação 
Grau de importância atribuída à educação, 

Fonte: Meira, 2005. 

 

Após a análise dos dados coletados nas três ITCPs, compreendeu como estas tratam a 

temática da gestão nas cooperativas populares incubadas, nas quais Meira (2005) distinguiu 

algumas fragilidades. Constatou, portanto, a precariedade do grau de amadurecimento da 

reflexão das ferramentas de gestão dos EES nas ITCPs, porém, existem métodos e 

instrumentos administrativos sendo gestados, que contemplam as especificidades dos EES 

(ex.: construção participativa de instrumentos de controle). Igualmente pouco se trabalha a 

perspectiva da economia plural, isto é, dos elementos de reciprocidade e redistribuição que 

podem vir a ser desenvolvidos no âmbito das cooperativas e nas ações intercooperativas.  

Ao término de seu trabalho, Meira (2005) indica algumas lacunas para serem 

preenchidas por outras pesquisas, como a análise de que medida este modelo de gestão nos 

empreendimentos econômicos solidários diferencia-se dos conceitos da administração 
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empresarial. Ponto que, diga-se de passagem, tem gerado discussões no meio acadêmico, 

principalmente levando em consideração a expansão da predominância da racionalidade 

instrumental em áreas da gestão social.  

Andion (2005) desenvolveu uma pesquisa por dois anos, na École des Hautes Études 

Commerciales (HEC) de Montreal, quando identificou particularidades da gestão de 

organizações da economia solidária, tidas como organizações que internalizam a solidariedade 

e propõem serviços de proximidade que visam à transformação social. Partiu da premissa de 

que os empreendimentos econômicos solidários, por terem concepção e objetivo 

diferenciados, e por serem orientados por uma gestão social (que pressupõem a 

preponderância da racionalidade substantiva), acabam desenvolvendo maneiras particulares 

de interação entre seus membros e estes com o meio externo. Estas práticas formariam um 

estilo de gestão próprio dessas organizações, isto é, uma gestão social. 

Como aparato metodológico, Andion (2005) optou por uma abordagem qualitativa, 

mediante a observação participante em duas organizações solidárias, a fim de divisar os traços 

singulares da gestão. Como apoio às observações, realizou entrevistas e a análise documental. 

A autora organizou ainda um quadro com as dimensões de análise da gestão das organizações 

– social, econômica, ecológica, organizacional e técnica – e respectivas variáveis.  

Como resultado dessa pesquisa, Andion (2005) inferiu que, na dimensão social, há a 

necessidade de criação de espaços de reflexão internos que sirvam aos membros como canais 

de expressão das diferenças e como espaços para a instauração de acordos possíveis que, por 

extensão, propicia inegável impacto na gestão da organização. Tais espaços permitem a 

redefinição da missão social da organização e sua renovação para que a organização 

acompanhe as mudanças das necessidades e expectativas de seus participantes.  

Na dimensão econômica, a gestão nas organizações estudadas é marcada pela inserção 

das atividades econômicas nas relações sociais de proximidade. Andion (2005) atenta que tal 

inserção pode ser observada pela hibridação de diversos meios de regulação (redistribuição, 

mercado e reciprocidade), cuja gestão em conjunto constitui um fator relevante no 

funcionamento dessas organizações. 
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Quadro 5 – Modelo de Análise  

 

Fonte: Andion, 2005. 

 

A hibridação de lógicas encontra-se presente quando Andion (2005) analisa tanto a 

dimensão técnica como os processos de profissionalização nas duas organizações. As quais 

têm o desafio de ponderar imperativos instrumentais inerentes a todo o processo de 

profissionalização e elementos do mundo intrínsecos aos grupos de tipo solidário e a tensão 

entre as racionalidades instrumental e substantiva, esta última, conforme mencionado, norteia 

a gestão social dos empreendimentos.  

Andion (2005) depreendeu, portanto, que as organizações da economia solidária são 

espaços onde várias lógicas se confrontam permanentemente por meio de uma dinâmica 

geradora de identidade. Na esfera da gestão, a tensão destas lógicas é gerenciada, com a 
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intenção de engendrar uma visão e ação comuns. Esta tensão entre racionalidades na gestão 

dos empreendimentos solidários representa um desafio que não pode ser negligenciado, nem 

pelos profissionais que atuam nestas organizações, sejam membros dos empreendimentos 

sejam entidades de assessoria, nem pelas teorias que tratam desta temática. 

Os resultados gerados em virtude disso são relevantes, e, como o anterior, ratifica a 

existência de múltiplas dimensões, além da econômica que guiam a gestão dos 

empreendimentos solidários e, assim, colaboram com a solidariedade interna. Todavia, a 

pesquisa tem caráter eminentemente qualitativo o que dificulta englobar todas as categorias 

existentes na gestão do empreendimento solidários. A autora teve de eleger as categorias de 

análise das dimensões previamente. O uso da abordagem quantitativa possibilitaria o exame 

de mais categorias a priori para, em seguida, desdobrar-se em uma análise mais detalha, 

através de uma abordagem qualitativa, contribuindo para a sumarização das categorias. Outro 

ponto refere-se ao fato de que a autora deixou de investigar as categorias relacionadas à 

perspectiva da economia plural, tais como reciprocidade, domesticidade e redistribuição 

manifestas na gestão dos empreendimentos solidários. 

O estudo de Souza Neto (2009), em sua dissertação intitulada Relacionamentos 

Cooperativos como Fator de Sustentabilidade na Economia Solidária no RN: um estudo de 

caso múltiplo no setor apícola, discorreu acerca do modo como as ações coletivas de 

cooperação influenciam a sustentabilidade sociopolítica e econômica de empreendimentos de 

economia solidária. Preparou uma pesquisa junto a três empreendimentos: Cooperativa da 

Agricultura Familiar de Apodi (Cooafap), Associação dos Apicultores da Serra do Mel 

(Apismel) e Associação de Apicultores de São Rafael (AAMSR). 

 

Quadro 6 – Variáveis dos Índices de Sustentabilidade Sociopolítica e  

Sustentabilidade Econômica 

Índice de sustentabilidade sociopolítica 

 Tempo de existência, número de sócios;  

 Frequência de realização de assembleias; 

 Número de dirigentes, área de 

abrangência; 

 Nível de apoio operacional, políticas de 

qualidade, direitos e garantias dos 

associados, rendimentos e articulação 

social. 

Índice da sustentabilidade econômica 

 Resultado financeiro; 

 Renda bruta; 

 Nível de endividamento;  

 Nível das reservas financeiras;  

 Nível de crédito;  

 Nível de investimentos. 

Fonte: Costa Neto, 2009. 
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Portanto, Souza Neto (2009) adotou uma abordagem quantitativa com a aplicação de 

questionários junto aos membros dos empreendimentos, a fim de avaliar o relacionamento 

colaborativo. Além disso, desenvolveu uma matriz de relacionamento na organização 

associativa, para mensurar o nível de sustentabilidade destes empreendimentos, na qual foram 

calculados os índices de sustentabilidades sociopolítica e econômica, utilizando as variáveis 

abaixo descritas. 

Utilizou-se o software Statistica 99 edition - realease 5.5 para elaboração de cálculos, 

gráficos e tabelas necessários à análise dos resultados da pesquisa de campo. Estes, por sua 

vez, demonstraram a existência de um relacionamento colaborativo total em todos os casos 

estudados. Tendo como base os seguintes fatores: comunicação eficaz entre os apicultores 

associados/cooperados e destes com suas organizações; disponibilidades dos apicultores para 

realizar adaptações no processo produtivo; cultura organizacional voltada para a colaboração; 

e elevado nível de satisfação dos apicultores por fazerem parte dos empreendimentos 

solidários.  

 

Figura 6 – Resultado da Matriz de Relacionamentos 

 

Fonte: Souza Neto, 2009. 

 

Os empreendimentos econômicos solidários melhores posicionados na matriz de 

relacionamento foram aqueles que também obtiveram índices superiores em sustentabilidade. 

Souza Neto (2009) concluiu que as ações colaborativas são fatores condicionantes para a 

sustentabilidade dos empreendimentos econômicos solidários estudados, pois, tais 

empreendimentos onde algumas características, no âmbito do relacionamento colaborativo, 
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não estejam consolidadas, têm os menores índices de sustentabilidade, conforme demonstrado 

pelo gráfico a seguir. 

 

Gráfico 5 – Níveis de Sustentabilidade dos EES 

 
Fonte: Costa Neto, 2009. 

  

A pesquisa de Souza Neto (2009) traz oportunas contribuições ao realizar uma 

abordagem quantitativa no campo da economia solidária, fazendo revelações importantes 

quanto à relação entre a sustentabilidade do empreendimento e o nível de cooperação. 

Todavia, tem a limitação de abordar apenas duas dimensões, a sociopolítica e a econômica. 

Além disso, nesta última, Souza Neto (2009) optou por utilizar variáveis estritamente 

econômicas, com uma visão restrita do conceito de economia e esquecendo-se de 

comportamentos econômicos não-mercantis e não-monetários. 

As três pesquisas anteriores – Costa (2003), Reis (2005), Meira (2005) e Andion 

(2005) – resguardam algo em comum, ou seja, a abordagem qualitativa para o estudo de 

dimensões das práticas organizacionais dos empreendimentos econômicos solidários (EES’s). 

Há um dado limitante quanto à seleção inicial de variáveis que pode ter acarretado a exclusão 

prévia de variáveis relevantes para a pesquisa.  

Ressalto que a pesquisa de Costa (2003) tem uma lacuna que merece atenção: a falta 

de aprofundamento nas ações práticas que caracterizassem a reafirmação dos laços sociais, via 

ações recíprocas.  

 Este levantamento do estudo da arte contribuiu para averiguar os possíveis hiatos e 

também os avanços ocorridos nos estudos concernentes à gestão de empreendimentos 

econômicos solidários. Este apanhado geral reforça o objetivo desta pesquisa no que tange a 
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avaliar as dimensões da gestão social relacionadas aos princípios da economia solidária, que 

se manifestam em práticas organizacionais. A partir de bases oriundas da concepção de 

economia plural realizo uma pesquisa mesclada, primeiramente, com a abordagem 

quantitativa, visando à sumarização de categorias de cada dimensão, para, então, mergulhar 

em uma análise qualitativa das categorias sumarizadas, alicerçado no estudo de múltiplos 

casos de empreendimentos econômicos solidários do Oeste Potiguar. Desse modo, avaliar 

suas práticas e sua relação com a finalidade da gestão social, além de possíveis simetrias com 

os princípios da economia solidária.  
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Capítulo 2 - Mudanças, Solidariedade e Racionalidade: a gestão social em 

(des)construção  

 

 

 Neste capítulo, abordarei conceitos basilares para a compreensão de elementos 

sociopolíticos e econômicos presentes em empreendimentos econômicos solidários (EES). 

Primeiramente, apresentarei a evolução do conceito de solidariedade, no decorrer dos anos, e 

qual a concepção de solidariedade está associada a tais iniciativas.  

 Logo adiante, retomo a teoria da dádiva, desenvolvida por Mauss, e suas repercussões 

na contemporaneidade com a desconstrução da visão reducionista do fato econômico, dando 

espaço a manifestações não-monetárias como reciprocidade, redistribuição e domesticidade. 

Trato de acepções de racionalidade que guiam os processos gerenciais no âmbito das gestões 

privada, pública e social, e, em especial, da perspectiva de racionalidade substantiva como 

lógica predominante na gestão social.  

 

2.1. Compreendendo a solidariedade: transformações ao longo dos séculos 

 

Diante do avanço do movimento da Economia Solidária no Brasil, vem ocorrendo o 

crescente interesse acadêmico em compreender este fenômeno. Todavia, há necessidade de 

amadurecimento da compreensão do potencial emancipatório de mudança social dos 

participantes dos empreendimentos econômicos solidários, que não restringem 

necessariamente tal fenômeno à alternativa econômica de geração de renda. 

Dentro do estudo da economia solidária e das alternativas emancipadoras de pleno 

exercício da gestão social, há um elemento que merece atenção, isto é, a compreensão do 

papel da solidariedade no cotidiano dos empreendimentos. 

Desta forma, neste capítulo priorizarei o resgate do conceito solidariedade, e como 

este tem se reinventado em interpretações contemporâneas. Inicialmente, ao consultar o 

significado de solidariedade no Dicionário Aurélio (1999), encontrei as seguintes expressões 

associadas ao termo: 

 

o Qualidade de solidário; 

o Laço ou vínculo recíproco de pessoas ou coisas independentes;  
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o Adesão ou apoio a causa, empresa, princípio etc., de outrem; 

o Sentido moral que vincula o indivíduo à vida, aos interesses e às 

responsabilidades de um grupo social, de uma nação, ou da própria 

humanidade; 

o Relação de responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, de 

maneira que cada elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o(s) 

outro(s); 

o Sentimento de quem é solidário;  

o Dependência recíproca; 

o Jurídico- Vínculo jurídico entre os credores (ou entre os devedores) duma 

mesma obrigação, cada um deles com direito (ou compromisso) ao total da 

dívida, de sorte que cada credor pode exigir (ou cada devedor é obrigado a 

pagar) integralmente a prestação objeto daquela obrigação.  

 

De imediato, o conceito parece estar associado apenas a um sentimento interno e 

inerente à vida social. Contudo, como o passar do tempo, assimilou novas conotações tais 

como ideias de amizade, altruísmo, filantropia, mutualismo, fraternidade, cooperação, coesão 

social, proximidade, responsabilidade, reciprocidade. Por outro lado, detenho-me no 

significado jurídico e, a partir deste, inicio uma reconstrução de concepções assumidas pelo 

termo.  

A palavra “solidariedade” provém do termo solidare, conceito jurídico romano que 

significa obligatio in solidum, isto é, a obrigação solidária que realiza uma ligação recíproca 

de partes opostas entre (credores) ou passivos (devedores). Trata-se de uma situação 

específica, em que cada um dos co-devedores está obrigado a prestar por inteiro, quer dizer, 

de forma solidária. Assim, as obrigações solidárias constituem-se de tal maneira que cada 

credor pode exigir de cada um dos devedores a totalidade da prestação, e esta, uma vez 

cumprida, desobriga todos os outros co-devedores (CONSTANTINO, 2009). Este tipo de 

solidariedade é tratado no Direito Empresarial como artifício técnico para reforçar um vínculo 

a fim de que haja o cumprimento de uma dívida.  

A raiz do conceito, do direito romano, expressa uma obrigação moral de todos para 

com todos, pois, não existia no vocabulário das línguas europeias a palavra ou o conceito de 

solidariedade, no sentido moderno, como o do sentimento de ligação dos homens entre si. A 

palavra que mais se aproximava deste conceito era fraternitas (fraternidade), associada às 

ações de altruísmo ao próximo (CONSTANTINO, 2009). Este vocábulo vem carregado de 
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caráter religioso, especificamente proveniente de concepção judaico-cristão, está associado à 

ação assistencial por meio do ato de dar ou doar, como as desenvolvidas no passado por 

intermédio da Lei dos Pobres fomentada pelo Estado e executadas por paróquias. Atualmente, 

tem-se o exemplo das ações voluntárias das pastorais
14

 brasileiras. 

 O termo solidariedade surgiria na França, antes da Revolução Francesa, a partir do 

direito francês, solidarité, e conservaria o significado jurídico, em que devedores se 

comprometem a restituir uma soma emprestada ou devida.  

Èmile Durkheim (1999), em 1893, na obra “A divisão do trabalho social”, apresentaria 

uma análise de mudanças no conceito de solidariedade, apontando que qualquer agrupamento 

humano só se constitui em sociedade se for estabelecido algum laço de solidariedade entre os 

indivíduos para que se originem o pacto de convivência e a ordem social, que deverão ser 

respeitados por todos os partícipes da sociedade.  

Em primeiro lugar, resgata que, no processo de transição das sociedades arcaicas para 

as modernas, a solidariedade mecânica cedeu espaço à solidariedade orgânica. Saliento que a 

primeira não desaparece por completo. Mas, como determinar as diferenças entre estes dois 

tipos de solidariedade? 

Durkheim (1999) afirma que a solidariedade mecânica pressupõe um baixo nível de 

diferenciação entre os indivíduos, com afinidade no compartilhamento de crenças, valores e 

sentimentos coletivos (chamada consciência coletiva ou comum) em desvantagem para o 

individualismo. O espaço da consciência coletiva rege as ações humanas, deixando pouco ou 

nenhum espaço para a consciência individual. A marca da solidariedade mecânica pressupõe a 

diminuição da individualidade e da personalidade em prol do acréscimo da coesão social na 

sociedade. Este tipo de solidariedade é comum em sociedades ditas arcaicas, como clãs e 

organizações familiares, quando se encontravam poucas diferenciações internas devido ao 

número limitado de membros, tornando possível compartilhar uma consciência coletiva no 

modo de agir dos indivíduos. 

 Como exemplo, deste tipo de solidariedade, há o caso da Cooperativa Múltipla de 

Produção de Alimentos Engenho Doce (Coopaed), pesquisada por Reis (2005), na qual foi 

observada que a dimensão econômica do empreendimento se encontra no patamar da 

subsistência, o que a levou a questionar: o que contribui para a coesão social dos membros 

quando o econômico não gera renda que lhes proporcionem uma vida financeira mais 

                                                 
14

 É a ação promovida pela Igreja Católica no mundo através de um conjunto de atividades voluntárias inspiradas 

na doação de Jesus Cristo na Terra, atuando em vários campos: juventude, criança, operária, carcerária, entre 

outros. 
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confortável? Diante desta indagação, a pesquisadora pode verificar pelos comentários de que 

havia um intenso sentimento de pertencimento no grupo:  

 
Um exemplo dado pelo grupo foi uma situação em que um cooperado 

adoeceu e tiraram dinheiro do movimento do dia para comprar remédio para 

ele, fato que fez os outros cooperados se sentirem amparados uns pelos 

outros reciprocamente, pois sabiam que, na mesma condição teriam com 

quem contar. As decisões tomadas dentro da cooperativa funcionam, assim, 

sob uma lógica diferenciada, em que não apenas o econômico é considerado 
(REIS, 2005, p. 130). 

 

Nesta narrativa é possível compreender que a consciência coletiva acaba 

predominando no universo de práticas da Coopaed e até se estende para a comunidade do 

entorno que, por vezes, contribui com trabalho voluntário. 

A outra solidariedade mencionada por Durkheim diz respeito à solidariedade orgânica, 

que pressupõe o inverso, isto é, as sociedades são altamente diferenciadas e a consciência 

coletiva está mais fragmentada, dando espaço para a manifestação das consciências 

individuais (DURKHEIM, 1999).  

Esta solidariedade emerge diante das mudanças da sociedade, em particular do avanço 

da divisão do trabalho, e acarreta uma diferenciação interna de estratos, funções econômicas e 

papéis sociais entre indivíduos e pequenos agrupamentos, que não possuem mais o mesmo 

grau de identidade, sendo necessário outro tipo de solidariedade para que se chegue ao pacto e 

à ordem social necessários à convivência em sociedade.  

Durkheim (1999), no entanto, parte de um diagnóstico contraditório. Ao mesmo tempo 

em que a especialização profissional, através da divisão do trabalho, aparece como dimensão 

importante para a integração social, dentro da racionalidade econômica. Por outro lado, 

impede o contato mais amplo dos indivíduos e gera maiores diferenças, isto é, fraciona as 

consciências coletivas. 

Este tipo de solidariedade é verificado, comumente, no ambiente empresarial, através 

da criação de arranjos interorganizacionais como estratégia de sobrevivência ou de ampliação 

do mercado de atuação, são os casos das alianças estratégicas em que cada empresa 

participante se junta a outra na perspectiva de obter benefícios por meio desta ação coletiva. 

Esta solidariedade entre empresas permeia as consciências individuais no desenvolvimento 

das ações e na manutenção do empreendimento. 

No campo do cooperativismo é possível constatar tais iniciativas com o predomínio da 

solidariedade orgânica, como, por exemplo, as Caixas Rurais que vigoraram no início do 

século XX como grandes cooperativas de créditos que unira latifundiários que desejavam um 
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benefício individual quanto ao acesso a crédito com menores taxas e com subsidio 

governamental. Desta forma, a cooperação e a solidariedade eram limitadas, pois, não havia 

um forte componente de coesão social entres os membros, como o comprometimento e senso 

de pertencimento à Caixa Rural.   

Portanto, com o desenrolar de seus estudos, Durkheim (1999) reconheceu dois tipos de 

solidariedade fundamentais: uma que liga diretamente o indivíduo à sociedade (solidariedade 

mecânica) e outra que conecta partes independentemente da sociedade (solidariedade 

orgânica). Outro ponto de destaque é que enquanto a primeira forma de solidariedade requer 

semelhança, a última requer diferença; a primeira só é possível mediante a anulação da 

individualidade pela sua absorção pela consciência coletiva, a segunda só se faz com 

diferenciação, especialização, individualização. 

No âmbito de empreendimentos econômicos solidários, objeto de estudo deste 

trabalho, é prezada a promoção da solidariedade mecânica nas relações entre os membros do 

empreendimento, tendo em vista que o espaço da consciência coletiva deve reger as ações 

humanas na gestão, em detrimento da predominância do espaço para a consciência individual. 

Assim, a eficiência coletiva, através da solidariedade, torna-se elemento de agregação social 

para a busca da promoção de bem-estar e qualidade de vida dos seus membros.  

 A solidariedade converteu-se em um componente primordial à construção do elo 

social entre membros da sociedade que tinham em comum a condição de trabalho adversa e 

que partiam coletivamente em busca de melhorias sociais e econômicas.  

Na esteira destes acontecimentos, ganharam relevância as críticas de Marx, que se 

centram no sistema capitalista, em especial, na falsa aparência quanto à liberdade do 

indivíduo, que, na realidade, torna-se vítima de um sistema competitivo que elimina a 

cooperação e acirra a individualidade em lugar da solidariedade (CONSTANTINO, 2009). A 

solidariedade, verdadeiramente universal, só é possível em uma sociedade onde os indivíduos 

sejam plenamente livres e onde as condições de existência estejam sob o controle de todos, de 

acordo com Marx (1982).  

Na busca pela construção de uma sociedade fundada em relações sociais solidárias, 

baseada na autodeterminação de indivíduos, os socialistas utópicos Charles Fourier, Robert 

Owen, Pierre-Joseph Proudhon, entre outros, ergueram as bases do cooperativismo, 

movimento social baseado na solidariedade entre os trabalhadores, que obteve certo êxito 

excepcionalmente entre os anos de 1840 e 1880. A luta destes autores era pela construção de 

formas organizativas alternativas às formas hegemônicas do sistema capitalista, numa luta via 
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frente econômica, a partir da própria experiência produtiva, organizada em moldes 

autogestionários.  

Todavia, esta construção de caráter predominantemente substantiva permanecia (ou 

ainda permanece) na disputa no campo econômico, sem se aprofundar para uma modificação 

na postura política dos participantes do cooperativismo, algo que, na atualidade, ainda se trata 

como deficiência do movimento da economia solidária. Assim, a economia solidária não deve 

ser vista somente como alternativa econômica. 

Apesar de denominar os precursores do movimento cooperativista como socialistas 

utópicos, Marx (1982) vislumbrou no cooperativismo uma experiência alternativa de ação 

política e econômica em contraposição ao capitalismo: 

 

Mas, o futuro nos reserva uma vitória ainda maior da economia política dos 

proprietários. Referimo-nos ao movimento cooperativo, principalmente às 

fábricas cooperativas levantadas pelos hands [operários] audazes (...) Pela 

ação, ao invés de por palavras, demonstraram que a produção em larga 

escala e de acordo com os preceitos da ciência moderna pode ser realizada 

sem a existência de uma classe de patrões que utiliza o trabalho da classe dos 

assalariados; que, para produzir, os meios de trabalho não precisam ser 

monopolizados, servindo como um meio de dominação e de exploração 

contra o próprio operário; e que, assim como o trabalho escravo, assim como 

o trabalho servil, o trabalho assalariado é apenas uma forma transitória e 

inferior, destinada a desaparecer diante do trabalho associado que cumpre a 

sua tarefa com gosto, entusiasmo e alegria. Na Inglaterra, as sementes do 

sistema cooperativista foram lançadas por Robert Owen; as experiências 

operárias levadas a cabo no continente foram, de fato, o resultado prático das 

teorias, não descobertas, mas proclamadas em altas vozes em 1848 (MARX, 

1982).  

 

O fortalecimento do cooperativismo ocorreria quando os empreendimentos 

econômicos solidários fossem organizados em redes de cooperação (intercooperação) segundo 

um plano político definido e orquestrado; em rede e em grande escala sem barreiras 

territoriais. Desta forma, a escala ampliada de produção e a ciência poderiam fazer o modelo 

cooperativista concorrer em condições de igualdade com o modo de produção tipicamente 

capitalista (CONSTANTINO, 2009).  

Dessa forma, com o desaparecimento da figura do patrão e do salário, tomaria lugar a 

autogestão e o trabalho associado, e os excedentes seriam democraticamente divididos, algo 

social e economicamente benéfico para os trabalhadores.  

Porém, é preciso ponderar sobre esta leitura do cooperativismo, pois, o crescimento, 

seja do número de cooperados ou da atividade produtiva tendem a contribuir para a aquisição 

de contornos centralizadores comuns a empreendimentos capitalistas privados. Isto ocorre 
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devido à necessidade de tomada de decisão num curto prazo para atender as mudanças de 

mercado, o que se torna difícil num processo democrático e autogestionário.  

 Por esta razão, Laville (2009) expõe várias discussões acerca da visão utilitarista da 

solidariedade, sendo que em uma dessas o autor aponta: há dois caminhos distintos para esta 

solidariedade na modernidade – a solidariedade filantrópica e a solidariedade como princípio 

de democratização societária. 

A solidariedade filantrópica suaviza tanto as desigualdades quanto a pobreza através 

de ações paliativas e de caráter emergencial, por vezes, como forma de assistencial, a exemplo 

das políticas sociais assistenciais. Neste tipo de ato não há reciprocidade pelo beneficiado, 

apenas a eterna gratidão e a sensação de vínculo de dependência e, às vezes, de submissão ao 

doador. Este tipo de solidariedade não cria um elo social horizontal, mas, acaba sendo o 

mantenedor da hierarquização social, não combatendo as raízes do problema da desigualdade 

com soluções concretas e sustentáveis.  

Segundo Laville (2009), na solidariedade filantrópica as variáveis sociais e ecológicas 

são tratadas como externalidades que são resolvidas através da internalização monetária por 

parte das empresas. Tanto o antídoto como os problemas sociais e ambientais são gerados 

pelas próprias empresas. Observo que, por trás, há uma crença na autoreforma do mercado. 

Esta afirmativa torna-se reveladora nesse momento através do discurso empresarial que 

considera as ações de responsabilidade social e ambiental empresarial como redentoras das 

mazelas sociais. 

Demo (2002) atenta para o perigo da solidariedade de caráter assistencialista que 

contribui para o processo de efeitos de poder por meio da dominação sutil, da imbecilização e 

da acriticidade. O autor defende que, para o desenvolvimento da solidariedade, a 

disseminação do conhecimento e a autocrítica são essenciais para dirimir relações solidárias 

sob os efeitos de poder, na qual há a presença de dominado e dominador dentro deste tipo de 

relações coletivizadas.  

Outro caminho seguido por Demo (2002) é a solidariedade como princípio de 

democratização societária, que Laville (2009) define como uma proposta baseada na ajuda 

mútua, em direção à auto-organização e à construção e à consolidação da igualdade de 

direitos. Por isso, pressupõe o enraizamento da democracia política, a liberdade, mediante a 

proposição de uma democracia econômica e social. 

Esta perspectiva de solidariedade inclui a concepção democrática com o objetivo de 

promover a reinserção da economia em seu papel de meio destinado a atingir fins de justiça 

social e de sustentabilidade ecológica. Recusa a redução do vínculo social à mera troca 
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contratual, numa perspectiva utilitarista, visto que critica a visão unidimensional do fato 

econômico, apenas pelo mercado, e a consequente difusão da perspectiva individualista e 

concorrencial entre indivíduos.  

Esta última visão de solidariedade é a que adoto no debate das práticas organizacionais 

em empreendimentos econômicos solidários, pois, a solidariedade como princípio de 

democratização societária, possibilita a perspectiva da economia plural, de caráter 

multidimensional, resguardando o viés da gestão social como norteador. Essa perspectiva 

resgata a abordagem de Polanyi, que classifica como substantiva a economia concebida como 

meio a serviço de finalidades humanas que dependem de escolha política. 

Este tipo de solidariedade comporta aspectos da solidariedade mecânica de Durkheim, 

que preza o senso de comprometimento coletivo para coesão social nas práticas oriundas no 

empreendimento econômico solidário, todavia, traz o acréscimo de um novo ingrediente que é 

a democracia como um elemento essencial no processo decisório.  

Reis (2005) verifica que a democracia interna é um contribuinte para coesão social, 

como, por exemplo, a Coopaed tem práticas organizacionais democráticas e nas buscas de 

soluções tentam o consenso, inicialmente, e quando este não se revela possível, por votação 

em que se requer a metade mais um voto para tomar a decisão. Reis (2005) ressalta que as 

decisões mais sérias, como a exclusão de um membro ou a escolha de um representante para 

uma viagem, desencadeiam mais de uma reunião, comumente três, pois, necessita-se de muita 

reflexão por parte do grupo.  

A autora pondera acerca da lentidão no processo decisório, que prejudica a dinâmica 

organizacional e o alcance da sustentabilidade. Mas, é salutar a decisão democrática por 

propiciar a participação e despertar o senso de pertencimento coletivo ao empreendimento, ao 

invés de uma decisão rápida que relega a participação da totalidade e impede a ação 

participativa para a exposição das ideias de todos os membros (cooperados ou associados) do 

EES. 

Nos resgates teóricos de Marx por Durkheim e Laville, concluo que há uma linha de 

pensamento comum quanto à perspectiva de uma solidariedade crítica à visão utilitarista, 

como elemento que conferiu densidade ao processo socioeconômico de cada situação 

histórica específica. A solidariedade granjeia contornos delineadores dos laços sociais. 

O utilitarismo trata-se de uma doutrina estruturada por Jeremy Bentham (1748-1832) e 

John Stuart Mill (1806-1873) na primeira metade do século XIX, com forte viés no emprego 

da racionalidade instrumental em todos os campos da vida do ser humano, com o lema de que 
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toda decisão humana se apoia em um cálculo utilitário em relação a consequências, ou 

resultados, na direção do bem-estar dos envolvidos (BENTHAM, 1984) 

Contudo, Durkheim censura o utilitarismo apontando que há um 

superdimensionamento nas instituições econômicas particulares e acrescenta que “a vida 

econômica não nasceu da vida individual, ao contrário, foi a segunda que nasceu da primeira” 

(DURKHEIM, 1999). 

No próximo capitulo, aprofundo a discussão do utilitarismo e do antiutilitarismo, este 

último a partir de Marcel Mauss, sobrinho e herdeiro das teorias de Durkheim, que construiu a 

sociologia da dádiva, pela lei universal do dar, receber e retribuir, com implicações teórico-

empíricas à concepção contemporânea de solidariedade.  

 

2.2. A dádiva como construtora de elos sociais: de Marcel Mauss ao Movimento 

Antiutilitarista nas Ciências Sociais (M.A.U.S.S.) 

 

Nesta seção abordo a sociologia da dádiva e suas repercussões. A teoria foi iniciada 

por Marcel Mauss no livro Ensaio sobre a Dádiva: forma e razão das trocas nas sociedades 

arcaicas publicado em 1924. Nesta obra, desenvolveu uma discussão sobre a construção e 

manutenção dos vínculos sociais através da prática da dádiva, demonstrando que o valor das 

coisas (economicismo) não pode ser superior ao valor da relação e do simbolismo, 

fundamentais à manutenção da vida social. Esta premissa tem importante relação com o 

movimento da economia solidária que visa promover uma “outra economia” pautada pela 

predominância da racionalidade substantiva permeando as ações intra e extraorganizacionais. 

Marcel Mauss, conhecido como antropólogo e etnólogo, introduziu valiosas 

contribuições sociológicas a tal concepção. Foi sobrinho de Emile Durkheim, de quem herdou 

as preocupações com o avanço do pensamento dominante do utilitarismo econômico 

(MARTINS, 2008). 

Antes de mencionar os trabalhos de Durkheim e Mauss, cumpre esclarecer o que vem 

a ser o utilitarismo, pensamento econômico combatido por estes autores. Jeremy Bentham, 

que viveu na Inglaterra entre 1748 e 1832, foi o criador do utilitarismo como uma filosofia 

moral que arrebanhou seguidores como John Stuart Mill. Esta concepção trata de uma ética 

denominada como consequencialista. Defende como pressuposto de que se deve avaliar, em 

cada caso concreto, os efeitos das ações, para que se reflita se dada conduta é eticamente 

reprovável tendo em vista o critério de utilidade.  
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Assim, preconiza que as ações humanas devem seguir o princípio da utilidade, 

consistente na consideração da quantidade de prazer e dor que as ações provocam aos 

indivíduos. As ações devem considerar todos os interesses de maneira que nenhum 

contrainteresse seja relegado, ou tenha preponderância sobre o outro (GERALDO, 2006). A 

perspectiva utilitarista insere o cálculo racional como elemento primordial à efetivação do 

processo decisório, seja no campo econômico seja no social.  

Contra este princípio da utilidade, que se inicia na vida econômica e acaba por ocupar, 

nortear e se sobrepor as ações sociais dos indivíduos, Durkheim, no livro Divisão do trabalho 

social propôs a necessidade de regulamentar as atividades econômicas, e refletir sobre o 

princípio da utilidade econômica preponderante, visto o “estado de anomia jurídica e moral 

em que se encontra atualmente a vida econômica” (DURKHEIM, 1999) motivando um estado 

de desordem social que prejudica a sociedade como um todo. Desta forma, o autor reitera a 

necessidade de regulamentação e força moral que se faça respeitar e reenquadre as ações 

sociais em outra lógica. Tais reflexões críticas ao utilitarismo seguiram o caminho jurídico e a 

busca pela reformulação da moral como elementos propulsores de transformação do viés 

estritamente economicista. 

Sob a influência do trabalho do seu tio Durkheim – contra a ação de 

desregulamentação do mercado na ordem social – Marcel Mauss prosseguiu seus estudos 

voltando-se para uma visão antiutilitarista, privilegiando a reflexão nos sentidos de práticas e 

de motivações da ação social. Segundo Martins (2006), Marcel Mauss surgiu como o 

principal sistematizador da teoria da dádiva, como modelo interpretativo de grande valia para 

se pensar os fundamentos da solidariedade e da aliança nas sociedades contemporâneas.  

 Segundo Martins (2006), as contribuições maussonianas abrem-se em três frentes: 

 

a) No resgate das ideias associacionistas, iniciada pelos socialistas utópicos, e que 

passam, novamente, a ser fundamentais para se pensar a sociedade civil complexa da 

contemporaneidade;  

b) Na crítica ao utilitarismo, formulado por Jeremy Bentham, que propôs um 

individualismo fundado no cálculo interesseiro (a concepção do homo economicus) 

rompendo com a postura defensiva da sociologia e elaborando traços gerais da teoria 

da dádiva a partir da tríplice obrigação de dar, receber e retribuir;  

c) Na formulação teórica da concepção de fato social total.  
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Entretanto, a elaboração da teoria da dádiva por Mauss não surgiu do vazio, mas 

representa os desdobramentos do pensamento de Durkheim em sua fase derradeira, nos 

últimos esforços de incluir o tema do indivíduo na teoria das representações coletivas 

(MARTINS, 2006). O primeiro ponto deste desdobramento refere-se à concepção de fato 

social total que define a sociedade, no qual Mauss (2001) compreendeu que a vida social é 

essencialmente um sistema de prestações e contra-prestações que abriga todos os membros.  

Mauss percebeu que essa obrigação não é absoluta na medida em que, na experiência 

concreta das práticas sociais, os membros da coletividade têm certa liberdade para entrar ou 

sair do sistema de obrigações mesmo que isto possa significar a passagem da paz para a 

guerra. Mauss (2001) aponta que os bens, denominados como dons, circulam no interior da 

sociedade e são sempre portadores de duplo sentido, material e simbólico. Desta forma, 

afirma Martins (2004) que Marcel Mauss aprofunda a tese de Émile Durkheim acerca da 

existência de uma obrigação em que prepondera a liberdade individual.  

No funcionamento do fato social total a teoria da dádiva tem papel central de fazer as 

movimentações da prestação e contraprestação. Mas, o que é a teoria da dádiva? É um sistema 

de reciprocidade de caráter interpessoal que se movimenta a partir de uma tríplice obrigação 

coletiva de doação, recebimento e devolução/retribuição de bens simbólicos e materiais, 

conhecidos também por dons. Este caráter dinâmico do dom aparece como fenômeno que 

atravessa a totalidade da vida social, com maior ou menor intensidade, seja em troca material 

seja em simples gestos que produzem efeitos coletivos na sociedade.  

Esta teoria foi sistematizada primeiramente por Marcel Mauss no livro Ensaio sobre a 

Dádiva: forma e razão das trocas nas sociedades arcaicas, quando apresentou evidências de 

que os fenômenos de Estado e de mercado não são únicos e universais. A partir de estudos 

junto a sociedades tradicionais na Polinésia verificou os fenômenos plotach e kula
15

 que 

reposicionou a hegemonia do social sobre a lógica economicista e, por outro lado, a dádiva 

como o sistema básico de trocas da vida social, rompendo o modelo dicotômico, típico da 

modernidade, segundo o qual a sociedade ou seria fruto de uma ação planificadora do Estado 

ou do movimento da lógica de mercado (MARTINS, 2004).  

Mauss (2001) observou que a dádiva trata da lógica arcaica constitutiva do vínculo 

social, assim como não se opõe ou desconsidera, mas integra potencialmente em si as 

possibilidades do mercado (retenção do bem doado) e do Estado (possibilidades de 

redistribuição das riquezas coletivas).  

                                                 
15

  Para mais esclarecimentos sobre o funcionamento da plotach e kula, consultar: MAUSS, Marcel. 

Ensaio sobre a dádiva. Lisboa: Edições 70, 2001.  
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Esta afirmação é fato notório, haja vista que, mesmo no campo do mercado, onde há 

formalização de contratos firmados aprioristicamente. O início de uma relação de troca 

mercantil exige a construção de uma relação social de confiança e a tríplice obrigação ocorre 

de forma simbólica. Sem esta, há o risco de colapso nas trocas mercantis, devido à 

desconfiança e ao medo de traição. Ao passo que a dádiva estatal ocorre por meio do aparelho 

da redistribuição que reparte, organiza e distribui bens materiais e simbólicos, junto aos 

membros da sociedade, ocupando espaços destinados antes às instituições filantrópicas.  

Porém, é necessário ponderar que a dádiva, em sentido amplo, não deve ser 

confundida com a interpretação pelo senso comum que a identifica como sinônimo de 

caridade, filantropia ou bênção, que estão restritas à dádiva cristã. Para Mauss, a dádiva é a 

base da própria lógica organizativa social, acima das nuances utilitaristas e econômicas 

(MARTINS, 2006). 

A construção teórica da teoria da dádiva traz a revalorização sociológica do princípio 

da associação, que trata de um requisito primordial para se pensar as bases de um novo 

paradigma nas ciências sociais que supere o utilitarismo. Fala sobre o homo reciprocus ou 

homo donator contrapondo-se ao homo economicus propagado pelo utilitarismo. Um fato que 

merece atenção é que, no processo dinâmico de dar, receber e retribuir, deve haver o cuidado 

para a dádiva não causar um processo de dominação, devido à eterna gratidão geradora da 

subserviência de quem recebe e não tem condições de retribuir, tornando-se, portanto, um 

devedor permanente da dádiva recebida.  

Isto se revela como habitual na dádiva praticada assimetricamente, já que a dádiva não 

presume automaticamente a democracia, e, por isso, quando há interesse numa dádiva, numa 

perspectiva associativa, incentiva-se que a tríplice obrigação coletiva seja desenvolvida entre 

iguais na perspectiva da relação de poder, isto é, entre indivíduos que tenham simetria de 

poder e não relações de subordinação ou subserviência.  

No campo da economia solidária, a dádiva deve se manifestar de maneira simétrica 

através de práticas de reciprocidade em que os membros do EES acabam realizando ações de 

doar equipamentos e matéria-prima em prol da atividade produtiva coletiva, priorizando a 

sustentação e o aumento da coesão social. A pesquisa de Reis (2005) menciona o exemplo da 

Coopaed, em que um cooperado tendo adoecido e os membros do empreendimento 

disponibilizaram dinheiro para a obtenção de remédios. A autora relata que atos como este faz 

com que os demais cooperados se sintam amparados uns pelos outros, pois, sabem que em um 

momento delicado contarão como o auxílio dos demais. Devo ressaltar que este fato ocorre 

porque num EES há uma lógica diferenciada nas práticas organizacionais em que não é 



 

 

94 

considerado apenas o econômico. Existem outros aspectos (ambiental, sociopolítico, 

organizacional) que pesam no processo decisório do EES. 

Retornando aos estudos da dádiva, Mauss recebeu contribuições de Alain Caillé 

(2005) que acrescentou que, na modernidade, a dádiva pode ser verificada em dois tipos de 

sociabilidades: a primária e a secundária.  

Na sociabilidade primária, a relação entre as pessoas é mais importante do que os seus 

papéis funcionais desenvolvidos na sociedade. Trata-se, por exemplo, do registro da família, 

dos parentes, dos amigos e dos vizinhos. Há um maior grau de proximidade e a lógica da 

dádiva tende a se impor claramente sobre as demais (MARTINS, 2004).  

Um exemplo desta sociabilidade primária é o EES do campo rural, em que há, em sua 

maioria, clãs familiares, em especial os empreendimentos quilombolas e indígenas, que, por 

aspectos culturais, tem inclinação a agregar pessoas que possuam os mesmos laços de 

parentesco. É preciso ressaltar que estes casos ocorrem devido à organização social anterior 

ao empreendimento, com práticas recíprocas entre os membros, e, por vezes, o responsável 

pela coesão social existente que mobiliza a constituição de um EES. O risco deste tipo de 

empreendimento composto exclusivamente ou por predominância de parentesco recai na 

assimetria de poder relacionada ao patriarcalismo.  

Por outro lado, as sociabilidades secundárias são aquelas em que a funcionalidade das 

práticas sociais valem mais do que as personalidades e subjetividades dos atores sociais e 

estão presentes no mercado, no Estado e na ciência (MARTINS, 2004). Mesmo que o sistema 

da dádiva seja mais comum nas relações interpessoais (redes de famílias, amigos e vizinhos) é 

possível vê-lo em todos os planos da vida social, mesmo naquele de sociabilidades 

secundárias, isto é, no plano das relações funcionais. Há, aqui, uma busca ou expectativa pela 

relação de reciprocidade, de confiança implícita a respeito da continuidade da relação entres 

os membros da organização (pública ou privada). Desta forma, para um bom funcionamento 

de uma organização governamental, por exemplo, é necessário o espírito do serviço público, 

isto é, que seus membros deem mais de si do que seria contratualmente previsto (MARTINS, 

2006). Há restrita possibilidade um partido político existir, pelo menos, consistente política e 

ideologicamente, caso não possua afiliados convictos de compartilharem a mesma ideologia e 

crenças. 

Neste tipo de sociabilidade os EES’s, compostos por membros que, em sua maioria 

não têm laços de parentescos que os levem à coesão social, mas com objetivos idênticos e a 

disposição em deixar consciências e ações individuais em prol da consciência coletiva, do 

pensar no “nós” ao invés do “eu”. Um exemplo que reforça a sociabilidade secundária no 
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campo da economia solidária é o caso relatado anteriormente da Coopaed (REIS, 2005), em 

que os membros optaram por uma decisão em prol da coletividade, como a compra de 

medicamento para um cooperado, embora tenham abdicado do apurado financeiro do dia. 

Com isto, demonstram que o econômico não era o fundamental, mas sim a manutenção da 

união social, mesmo que o outro a ser beneficiado não fosse um ente da família.  

Após remeter às sociabilidades de dádivas na sociedade moderna é necessário 

observar que a dádiva ainda se perpetua, todavia, com uma nova roupagem. Godbout (1997) 

reporta que a expansão da lógica mercantil trouxe mudanças drásticas à sociedade, com a 

promessa de oferecer maior liberdade à população por meio do processo de trocas mercantis. 

As relações sociais começaram a ser influenciadas e dominadas pela relação consumidor-

produtor através da troca mercantil por determinado bem, despersonalizando as interações 

coletivas entre os indivíduos.  

Mesmo no sistema de troca mercantil, podem-se notar manifestações da dádiva 

contribuindo para o bom funcionamento da lógica mercantil. Este elo trata da dádiva na 

modernidade que pode ser manifestado no campo estatal, no mundo dos negócios e nas ações 

do Terceiro Setor. 

Segundo Godbout (1997), Mauss aponta que, na sociedade moderna, em especial na 

ocidental, o dom toma a forma de redistribuição estatal. Richard Titmuss (1971 apud 

Godbout, 1997) desenvolveu um estudo em que relata a doação de sangue, intermediada pelo 

Estado, como um processo de resgate do ciclo do dom, de forma que tal intervenção estimula 

o altruísmo do cidadão ao apelar para uma solidariedade entre estranhos, para uma nova 

forma de manifestação da dádiva.  

A doação de sangue é uma ação presente em vários países, às vezes, manifestada 

dentro da perspectiva de mercado quando o sangue é transacionado. No caso da dádiva 

estatal, opta-se pelo dom em detrimento do mercado. Este tipo de ato tem como propulsor o 

dom e laços sociais desencadeados pelo fato de circular de modo comunitário. Ocorre através 

da sociabilidade primária, a partir da qual os grupos de maior proximidade social acabam 

desenvolvendo a tríplice obrigação presente na dádiva – o dar, o receber e o retribuir. 

Também ocorre a dádiva entre estranhos, fomentado pelo Estado que intermedeia de um lado, 

o doador, e do outro, o receptor no processo de dar e receber entre desconhecidos. A 

retribuição acontece porque o cidadão que recebeu o dom fica com uma dívida de gratidão 

que, posteriormente, o impulsiona à condição de doador que, por sua vez, mobiliza outros 

doadores a manterem o círculo virtuoso da doação de sangue.  
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Pondero que este sistema de dádiva, diferentemente do dom arcaico, é voluntário, sem 

obrigação do elemento da tríplice da dádiva, a retribuição. Este dom moderno tem a 

característica do Estado promover uma rede de circulação além de relações interpessoais e 

familiares. 

Outra demonstração da dádiva na modernidade está presente no mundo dos negócios. 

Na década de 30, há um marco nos estudos das Teorias da Ciência da Administração que são 

as descobertas de Elton Mayo e os seguidores da Teoria de Relações Humanas, nos estudos 

desenvolvidos na Western Eletric Company. Dedicaram-se ao modo como fatores ambientais 

(como a iluminação) influenciavam a produtividade dos trabalhadores. Acabaram por 

descobrir que a diferença no desempenho do trabalho realizado pelos grupos estudados era 

resultado da conformação de grupos informais no âmbito da organização e que estes 

interagem e reagem de acordo com normas sociais próprias que influenciavam a 

produtividade (MOTTA e VASCONCELOS, 2006).  

Mayo argumenta este fato a partir das constatações de que o trabalho é uma atividade 

tipicamente grupal, o funcionário não reage como indivíduo isolado e as pessoas são 

motivadas pela necessidade de estarem juntas e de serem reconhecidas.  

Sob a égide da teoria da dádiva fica claro que, além das razões explicitadas por Elton 

Mayo, que justificam a descoberta dos grupos informais, por trás existe uma rede social 

composta por membros organizacionais que se alimentam, em parte, de um dom 

compartilhado de forma circular entre os participantes do dito grupo informal.  

 Dentro das concepções organizacionais, a dádiva também se localiza na Teoria das 

Redes Sociais desenvolvida por Mark Granovetter. Com perspectivas teóricas de redes 

sociais, união e confiança, o autor assinala diferentes tipos que podem estar inseridos nessas 

redes que desempenham algum tipo de atividade econômica.  

A perspectiva de Granovetter está associada à escola “substantivista”, herdeira dos 

estudos de Karl Polanyi (1992) que, por sua vez, tem origem nas pesquisas desenvolvidas por 

Mauss, em especial, na concepção da reciprocidade.  

Nos estudos de Mark Granovetter destaca-se a perspectiva dos laços forte e fracos. Os 

fracos seriam importantes comparados aos fortes (redes de proximidade, como familiares e 

vizinhos), na perspectiva da manutenção da rede social. Este achado na pesquisa de 

Granovetter foi contra as opiniões dos sociólogos da época que, normalmente, dotavam de 

maior relevância os laços fortes, nos quais, em geral, os participantes são todos do mesmo 

círculo social (PORTUGAL, 2007). 
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Os laços mais fracos, ou seja, conhecidos ou amigos/grupos sociais/ou organizações 

distantes, seriam importantes por conectarem vários a outros grupos sociais aumentando a 

rede de relações sociais e a interação entre indivíduos. Todavia, Granovetter percebeu que 

nestes laços também existia algo imprescindível para o funcionamento da ordem das redes: 

normas de reciprocidade e confiança, presentes entre os vários integrantes.  

Desta forma, os negócios em rede são facilitados pelo processo de embbededness ou 

imersão, isto é, as relações pessoais concretas e as estruturas (ou “redes”) têm como base a 

confiança e o desencorajamento da má-fé, assim, há a preferência em realizar ações coletivas, 

desde a transação comercial até o alinhamento estratégico da rede (GRANOVETTER, 2007). 

Dentro da conformação de relações econômicas, há um processo de construção de 

laços sociais que facilita transações mercantis, e, para tal, constrói a dádiva como elemento 

norteador, visto que o dom é componente na concepção desses vínculos sociais. Assim, é 

pertinente reafirmar a posição antiutilitarista em que as relações comerciais misturam-se com 

as sociais, sendo que esta última prepondera sobre a primeira. Mesmo no âmbito das 

transações econômicas, as relações acabam por condicioná-los e não o contrário.  

Há a manifestação da dádiva no Terceiro Setor por intermédio das organizações não-

governamentais (ONG’s), cuja maioria opera em atividades sob o prisma da indústria do dom, 

intermediando o ciclo da dádiva entre estranhos. São organizações de natureza privada com 

finalidade pública. Os objetivos são voltados para o desenvolvimento político, econômico, 

social e cultural do meio onde atuam, ao passo que, as ações são centradas em temas como 

cidadania, emancipação, autonomia e direitos da população, preferencialmente de excluídos e 

marginalizados socialmente (FERNANDES, 2002). 

Convém ressaltar que as concepções maussonianas da dádiva influenciaram e 

influenciam vários teóricos, como Karl Polanyi na construção da economia substantiva e 

Mark Granovetter na construção de redes sociais e laços de confiança dentro da troca 

mercantil, além de Maurice Godelier, Jacques Godbout, Alain Caillé, Philippe Chanial e Jean-

Louis Laville, que compõem o M.A.U.S.S. – Movimento Antiutilitarista nas Ciências Sociais. 

Este movimento surgiu na França, em 1981, com a marca de um movimento cultural e 

intelectual de caráter renovador que recebeu esta denominação em homenagem a Marcel 

Mauss, com destaque para a sociologia da dádiva, que serve de esteira para as pesquisas 

desenvolvidas pelos membros desse movimento. Tem o objetivo de divulgar teorias de caráter 

antiutilitaristas, a fim de potencializar uma crítica consistente ao pensamento utilitarista e 

economicista que defende o posicionamento do mercado como variável central na construção 

da vida social na modernidade. Centra os trabalhos na crítica às tentativas de redução da 
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ordem social à ordem econômica e contratual, consideradas equivocadas pelos maussonianos 

(MARTINS, 2006)  

A crítica do M.A.U.S.S. atualmente conta com ampla adesão, não somente na França, 

mas, também, em países como Suíça, Itália, Espanha, Canadá e Brasil. Dentre os mecanismos 

que vêm contribuindo para tal difusão do pensamento maussoniano estão a promoção de 

palestras e seminários, bem como veículos de divulgação como o Bulletin du MAUSS, que 

surgiu no final da década de 1980, e a Revue du MAUSS, os quais servem como publicações 

de estudos que contemplem a abordagem antiutilitarista. 

A agenda de pesquisa do M.A.U.S.S. baseia-se em pontos da construção crítica ao 

utilitarismo e na possibilidade de uma visão ampliada a partir do antiutilitarismo. A primeira 

afirmativa ideológica dos membros é que a sociedade moderna não é regida por uma única 

lógica, mas, sim, pelo pluralismo, sob as multifaces das trocas. No mercado conduzido por 

um sistema de trocas equivalentes (dar-pagar); o Estado conhece outro sistema de 

reciprocidades, mediante a redistribuição estatal (receber-devolver), enquanto a sociedade 

civil vale-se de um sistema de trocas não equivalentes: o dar, o receber e o retribuir. 

 Esta concepção pluralista, defendida pelo movimento tem como pressuposto de que é 

um erro imaginar que a lógica mercantil possa substituir tanto o Estado como as práticas 

comunitárias e associativas da sociedade civil. O mercado deve ser regulamentado em prol da 

coletividade e a liberalização total pode gerar efeitos negativos para a sociedade.  

A invenção do social ocorre apenas pela solidariedade entre indivíduos, isto é, do risco 

de se tomar uma iniciativa espontânea de doação sem garantias de retorno e, igualmente, do 

risco de se aceitar voluntariamente algo de alguém. Tal iniciativa, sempre incerta e paradoxal 

de doação, recebimento e devolução, ratifica a teoria da dádiva a partir da circulação do dom. 

Desta forma, as pessoas consideram a relação em si como mais relevante do que o valor das 

coisas ou da utilidade.  

As concepções de trocas interpessoais, dentro da teoria da dádiva, funcionam 

claramente no plano das sociabilidades primárias (família, vizinhança, amigos, entre outros). 

No entanto, os sistemas de reciprocidades verticais não simétricos existem na pluralidade de 

manifestações organizacionais na sociedade, mas, tal funcionamento torna necessário o 

desenvolvimento da dimensão sociopolítica para que se possa pensar a ideia da democracia 

solidária. 

 É neste ponto que se encontra o objeto de pesquisa desta tese, quando autores 

demonstram, na modernidade (CHANIAL, 2001; LAVILLE, 2001), experiências de 

democracia e de organização coletiva do trabalho, a exemplo das cooperativas e das 
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associações de ajuda mútua, como espaços privilegiados para a prática de elementos da 

dádiva ao trazer a concepção e a possibilidade de elementos substantivos preponderantes nas 

práticas sociais e econômicas contemporâneas.  

O resgate do pensamento maussoniano e precursores, como defensores da perspectiva 

antiutilitarista, embasa as manifestações organizativas presentes nos empreendimentos 

econômicos coletivos que adotam a Economia Solidária. A ampliação da concepção de 

pluralidade de lógicas, para além da lógica mercantil, abre espaço para uma racionalidade 

substantiva. Porém, a convivência destes empreendimentos econômicos solidários junto à 

lógica mercantil não ocorre de maneira tranquila por causa dos obstáculos a serem superados, 

visto que ainda estão presas num dilema estrutural. 

Um aspecto difícil enfrentado é quanto ao processo de democracia autogestionária 

desenvolvido no âmbito do empreendimento, que transcorre sem sobressaltos quando o 

número de integrantes permanece pequeno (entre vinte a quarenta membros), e as ações 

organizacionais encontram-se em estado embrionário. As decisões democráticas são 

resolvidas em um curto espaço de tempo. Porém, com o acréscimo do número de cooperados 

(SANTOS, 2005) e o aumento na dinâmica decisória organizacional – pois, esta é necessária 

para agilizar suas respostas ao mercado – tende a torná-la deficitária em virtude da lentidão na 

tomada de decisões do que as das empresas capitalistas.  

Após a explanação a respeito do movimento antiutilitarista, na próxima seção da tese 

serão delineadas influências da teoria da dádiva no campo da economia obtida do célebre 

trabalho de Karl Polanyi intitulado A Grande Transformação, em que realiza um resgate 

histórico do conceito de economia, permitindo a visão plural de outras manifestações para 

além do mercado autoregulado. Além disso, serão mencionados os autores contemporâneos 

que trabalham o conceito de economia plural, como Laville, Caillé e França-Filho. 

 

2.3. Compreendendo o pluralismo econômico na Gestão Social  

 

Como resultado da disseminação dos trabalhos iniciados por Marcel Mauss, outros 

autores percorreram um caminho similar na procura pela compreensão do pluralismo, 

presentes na sociedade, em especial, da concepção defendida pelo movimento antiutilitarista. 

Dentre os autores que desenvolvem uma análise histórica das mudanças 

socioeconômicas, a partir do estudo de manifestações de sociedades pré-capitalistas e da 
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crítica à visão unidimensional de economia que despreza as diferenças entre sociedades 

capitalistas e pré-capitalistas, está Karl Polanyi.  

Herdeiro do pensamento antiutilitarista iniciado por Marcel Mauss, Karl Polanyi, na 

obra A Grande Transformação, escrita em 1944, defende a tese de que existe uma pluralidade 

de formas de transações econômicas que se manifestam inseridas ou enraizadas nas 

dimensões social ou política.  

No início do trabalho, Polanyi (1992) discute as transformações no tecido social 

advindas do surgimento do mercado autoregulado. Indica o cercamento de terras como o 

elemento que motivou as mudanças nas sociedades, que significou a abolição do sistema de 

cultivo de campos abertos comuns que alimentaram o crescimento populacional e o 

suprimento de matérias-primas para a indústria emergente. Argumenta que, ao contrário do 

convencionalmente aceito, a Revolução Industrial e a introdução de tecnologias e máquinas 

teriam modificado o panorama do social, o mal teria sido o surgimento do mercado 

autoregulado. Ressalta que embora o mercado já existisse, porém, não era da forma que 

passou a ser, livre ou autoregulado, onde preponderam a ganância e o desejo de acumulação. 

Anteriormente, o mercado seria como um espaço de intercâmbio, como, por exemplo, os 

mercados locais baseados na produção de subsistência, imersos no meio social e a este 

submetido. 

A oposição de Polanyi é declaradamente ao mercado autoregulado, mas, não contra o 

mercado em si. A crítica gira em torno da liberdade dada ao mercado que, com a sua “mão 

invisível” que acaba criando males sociais. 

Outro item fundamental em que Polanyi (1992) transcende o debate tradicional entre 

capitalismo e socialismo, pois, o objeto principal da crítica repousa no sistema de mercado 

autoregulado. Polanyi (1992) estabelece a distinção entre mercados e sistema de mercado, 

opondo-se à integração de todos os mercados em uma única economia nacional ou 

internacional. O sistema de mercado autoregulado é tratado como fenômeno moderno, em que 

a economia não é determinada pela sociedade, mas, sim, opera de acordo com a lei da oferta e 

da procura, e influencia toda a sociedade. 

 Em contraposição à ideia difundida pela teoria econômica liberal de que a busca do 

enriquecimento individual é característica natural dos homens (visão utilitarista), e que 

qualquer interferência a esta seria danosa, Polanyi (1992), a partir de estudos antropológicos, 

mostra que a atividade econômica sempre esteve (nas sociedades do passado, ou pré-

capitalistas) integrada e imersa em outras atividades de cunho social, e que tanto a primazia 
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do econômico como a expansão e o predomínio do mercado são fenômenos essencialmente 

modernos.  

 Na análise de sociedades e sistemas econômicos presentes, Polanyi (1992) caracteriza 

diversas maneiras de institucionalização do processo econômico na sociedade, contrapondo-se 

à visão reducionista de economia que privilegia a unidimensionalidade e a supremacia da 

lógica mercantil em todas as sociedades sem consideração à manifestação de outros modos de 

sistemas econômicos que se movimentam de forma complementar à economia de mercado. 

Identifica quatro modos de integração econômica e social em que cada um pode originar 

formas específicas de sistemas econômicos: a reciprocidade, a redistribuição, a domesticidade 

e o mercado (POLANYI, 1992).  

 Ressalto que a reciprocidade e a redistribuição são princípios seculares presentes na 

organização social; são comportamentos econômicos que marcam as relações pré-capitalistas, 

e, mesmo com a insurgência do capitalismo, ainda persistem como formas complementares 

dentro do sistema econômico de mercado.  

 Polanyi (1992) verificou que a reciprocidade e a redistribuição dependem de códigos 

morais, numa economia imersa (embedded) num sistema de valores que se impõe à oferta e à 

demanda. Esses valores são mobilizados pela iniciativa de cada um, no caso da reciprocidade, 

ou dependem de um centro de referência para todos, no caso da redistribuição (chefe da tribo, 

rei, Igreja, Estado). 

 

Figura 7 – Quatro Princípios do Comportamento Econômico  

 

Fonte: França-Filho e Laville, 2004, p. 34 

 

A reciprocidade é um princípio secular que remete a ações de perpetuação das relações 

a partir da dádiva. Ocorre com as práticas de dar, receber e retribuir personalizadas, e, apesar 

de revestida de caráter econômico, estão dominadas pelo comportamento social que conduz 

todo o ato.  

Segundo Castel (2003), neste princípio a produção é dada a outro, fundada numa 

relação entre pessoas que têm consciência de que há uma comunidade de interesses que leva a 

uma obrigação moral de uns apoiarem os outros. Para Temple (2009), a reciprocidade é o 



 

 

102 

redobramento de uma ação ou de uma prestação – entre outras, de uma dádiva – como forma 

de reconhecimento do outro e de pertencimento a uma coletividade humana.  

Para a efetividade da reciprocidade, o padrão institucional é a simetria, isto é, a relação 

entre iguais funciona como facilitador. Polanyi (1992) remete à prática da reciprocidade do 

comércio Kula, nas quais povos primitivos da Polinésia realizam processo de dádiva na troca 

de presentes, frutas e pescado, junto a indivíduos que compõem a tribo de uma ilha próxima. 

Desta forma, mantêm relações intertribais em larga escala, estreitando as relações sociais 

entre os povoados de cada ilha.  

No âmbito dos EES’s tem-se o caso da Coopaed que, tendo restritos recursos para o 

início das atividades produtivas contou com doações monetárias e não-monetárias dos 

próprios membros, bem como, ações recíprocas de apoio aos seus cooperados. 

A redistribuição é um movimento em que o intercâmbio precisa contar com um núcleo 

central, ou melhor, uma autoridade que tenha a responsabilidade pela recepção e repartição 

dos bens no âmbito da comunidade. O padrão institucional da centralidade é que permite o 

processo de redistribuição junto à comunidade. As relações giram em torno do grupo dirigente 

e do grupo dirigido, implicando até o livre consentimento ou poder de coerção para a 

realização da entrega de objetos a serem redistribuídos (FRANÇA-FILHO e LAVILLE, 

2004). Neste princípio, o poder político se faz presente nas mais diversas facetas, desde o 

autoritarismo até a democracia. 

Este tipo de comportamento é habitual em empreendimentos rurais, nos quais 

cooperativas ou associações aglutinam gêneros alimentícios produzidos, comercializam uma 

parte e, a outra parcela, destina-se à composição de cestas básicas para os cooperados ou 

associados ao empreendimento, com a finalidade de obter, concomitantemente, rendimentos 

econômicos para coletividade e a manutenção da segurança alimentar dos seus membros.  

A domesticidade ou economia doméstica consiste na produção para consumo próprio 

do indivíduo ou grupo. Este princípio está associado ao desenvolvimento de produção auto-

suficiente promovida por agrupamentos que visa ao armazenamento e à satisfação interna de 

grupos fechados, onde a perspectiva do acúmulo para enriquecimento individual encontra-se 

excluída da lógica predominante (POLANYI, 1992). 

Este princípio integra a atividade intrafamiliar, já que a atividade produtiva é efetuada 

pela coletividade que oferecia suporte a família, aldeias ou outros agrupamentos, foi, 

gradualmente, sendo restringida pela desestabilização das sociedades rurais tradicionais, onde 

havia significativa densidade de relações de parentesco e de vizinhança (LAVILLE, 1992 

apud SANTOS, 2005). 
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Segundo França-Filho e Laville (2004), a organização política interna dos grupos pode 

ser democrática ou não e a dimensão do grupo também pode variar consideravelmente. 

O estudo de Cotrim (2007) com EES’s de pescadores em Tramandaí, no Rio Grande 

do Sul, mostrou que o consumo do peixe capturado serve como alimentação básica dos 

membros do empreendimento e familiares, a falta torna-se um dos principais fatores de crise. 

Assim, a prioridade é a pesca para o consumo da família e, somente, quando há excedente que 

este segue para a comercialização.  

Interessante que esses comportamentos no âmbito de um empreendimento soam 

estranhos no meio urbano por estarmos circunscritos numa lógica puramente mercantil. 

Todavia, Aristóteles sempre insistiu na produção para uso, sendo contrário à produção que 

visa o lucro, denunciando que este princípio era “não natural ao homem”. Além disso, 

defendo, corroborando com Plentz (2006), que os sistemas econômicos que antecederam o 

capitalismo, até o final do feudalismo na Europa Ocidental, foram organizados segundo os 

princípios de reciprocidade, redistribuição ou domesticidade. 

O princípio do mercado funciona como espaço para o encontro da oferta (quantidade 

de produtos e serviços que os ofertantes estão dispostos a ceder) e da demanda (quantidade de 

bens e serviços que os demandantes estão dispostos a adquirir) de bens e serviços pelo 

mecanismo da troca e tem como elo a moeda para efetuar as transações. 

Estes princípios podem ser enquadrados, grosso modo, em três tipos de 

comportamentos econômicos, na perspectiva da visão pluralista da economia, em que cada 

modo comportamental convive e complementa o outro, tendo como ponto comum a 

perspectiva de produzir e distribuir riqueza. França-Filho e Laville (2004) estabelecem três 

tipos de comportamentos econômicos: economia mercantil, economia não-mercantil e 

economia não- monetária. 

A economia mercantil tem um pilar no mercado autoregulado, em que ocorrem trocas 

ou transações comerciais. É realizada de forma impessoal, a partir da equivalência monetária 

de uma moeda. Neste tipo de relação permeia a lógica utilitária dos atores, que querem efetuar 

transações que otimizem seus recursos monetários, sem a preocupação em primar pela 

construção ou pela consolidação de vínculos sociais entre ofertantes e demandantes.  

Por sua vez, as economias não-mercantil e não-monetária servem como 

comportamentos complementares à economia mercantil, contribuindo para atenuar as 

disparidades sociais geradas por esta, bem como, resgatando a prioridade dos laços sociais 

perante as trocas econômicas. 
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A economia não-mercantil fundamenta-se no princípio da redistribuição em que há um 

duplo movimento: um que conduz à expansão do mercado autoregulado e outro à inibição de 

impactos deste avanço que mobiliza a intervenção estatal a fim de sanar os desajustes sociais 

ocasionados pela lógica mercantil. O Estado incorpora a figura de uma instância maior que se 

apropria dos recursos a fim de redistribuí-los à sociedade. Tal ação é marcada pela 

verticalização da relação de troca e por ter caráter obrigatório (FRANÇA-FILHO, 2007).  

Por outro lado, a economia não-monetária baseia-se no princípio da reciprocidade, 

articulada tendo como parâmetro concepção da dádiva (dar, receber e retribuir) de Marcel 

Mauss, na qual as relações de circulação de bens e serviços não só satisfazem às necessidades 

utilitárias, mas, constroem, consolidam e expandem valores sociais entre os membros da 

sociedade. Atualmente é verificada como comportamento residual na sociedade predominante 

marcada pelo mercado autoregulado. Segundo França-Filho (2007), a lógica da dádiva 

obedece a um tipo de determinação social específico em que convivem liberdade e obrigação. 

Conforme exposto por França Filho e Dzimira (1999 apud FRANÇA-FILHO, 2007) “a 

dádiva é essencialmente paradoxal”.  

 

Figura 8 – Três Tipos de Comportamentos Econômicos  

 

Fonte: Formulado tendo como base França-Filho e Laville (2004) e Santos (2004) 

 

Para a perfeita compreensão da concepção de economia plural, é necessário 

reconhecer a existência de três tipos de comportamento econômico na sociedade – economia 

mercantil, economia não-mercantil e economia não-monetária. Esta reinterpretação ampliada 

do conceito de economia traz à ideia de que na economia admite-se pluralidade de formas de 

produzir e distribuir riquezas. Deste modo, permite ampliar o olhar sobre o conceito do fato 
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econômico para além da visão dominante (economia mercantil), abrindo espaço para se 

verificar singularidades de práticas, como a própria economia solidária. 

Recordo, a partir de França-Filho e Laville (2004), que antes do século XIX todos os 

sistemas econômicos continham, em menor ou maior intensidade, os princípios de 

reciprocidade, redistribuição e domesticidade e funcionavam como esteios auxiliares na 

organização da sociedade. Não que o mercado estivesse ausente, pois já existia desde a Idade 

Média. Contudo, possuía limitações territoriais de transações e ocupava um espaço incidental 

na vida sociopolítica da sociedade. 

No século XIX, o expansionismo do mercado ocorreu de tal forma que provocou 

sérias mudanças nos panoramas político, econômico e social, promovendo um acirramento na 

competição institucional (entre empresas) e individual (entre a população), esfacelando o 

tecido social, fato denominado por Polanyi como o moinho satânico. 

Este novo contexto de apoderamento da lógica mercantil na vida social causou a perda 

de importância dos princípios da reciprocidade e da domesticidade na organização econômica. 

Por outro lado, forçou a intervenção estatal, através do Estado Social, a fim de minimizar os 

abalos socioeconômicos por meio de políticas compensatórias para amenizar as distorções 

decorrentes do processo de desenvolvimento capitalista. Tais políticas forma demarcadas por 

Vianna (2002) em fases. 

A primeira fase é intrinsecamente marcada por um contexto de transição para o 

capitalismo. A miséria se torna visível e incômoda. As políticas sociais são iniciadas com as 

chamadas Leis dos Pobres, em que o Estado age para proteger a sociedade da ameaça 

representada pela pobreza. Polanyi (1992) afirma que sem as Leis dos Pobres seguramente as 

sociedades europeias não teriam resistido aos cataclismos sociais produzidos pelas mudanças. 

Dentre as medidas tomadas pelas Leis dos Pobres estavam: a distribuição de alimentos, a 

complementação salarial, o recolhimento a asilos e o recrutamento para as manufaturas 

públicas. 

 Numa segunda fase surgem em cena os seguros sociais compulsórios em face dos 

riscos sociais associados ao trabalho assalariado. Neste período, a ameaça está representada 

na recusa ao assalariamento (absenteísmo em razão de doença, acidente etc.). O primeiro 

seguro social de que se tem notícia foi instituído por Bismarck, na Alemanha, nos anos 1880. 

O objetivo principal da instituição dos seguros sociais teria sido o enfrentamento ao 

movimento operário e conter a social-democracia. A forma de seguro implicava contrato entre 

partes, retirava da política social o caráter puramente assistencialista fazendo jus a quem 
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contribuía. Portanto, as políticas sociais deslocaram o alvo principal da pobreza para o 

trabalho assalariado. 

 Na terceira fase, a ideia de seguro veio a ser substituída pela de seguridade social. 

Assim, a natureza da política passa a ser universalista voltada para a cidadania. Nessa 

perspectiva, verifica-se a aparição do Estado de Bem-Estar Social. O Estado passa a prover 

sistemas públicos estatais e torna-se o próprio produtor das políticas destinadas a garantir 

amplos direitos sociais a todos os cidadãos, ou seja, o acesso a direitos civis (liberdades 

individuais), direitos políticos e direitos sociais.  

Neste encadeamento de modificações sociais, França-Filho e Laville (2004) 

constataram que o século XX consagrou a supremacia do mercado, bem como, promoveu 

mudanças na redistribuição que passou a ter o papel fomentado pelo Estado (redistribuição 

estatal), enquanto, por outro lado, levou à marginalização progressiva da reciprocidade e da 

domesticidade.  

 Observo que as discussões iniciadas por Marcel Mauss tiveram influências e 

repercussões nos estudos de Karl Polanyi e demais autores do Movimento Antiutilitarista das 

Ciências Sociais (M.A.U.S.S.), esquadrinhando a afirmativa da existência de pluralidades de 

lógicas econômicas, como também, colaborando para as reflexões de Alberto Guerreiro 

Ramos, no campo organizacional, quanto à perspectiva das racionalidades (instrumental e 

substantiva) manifestas nas práticas administrativas. 

Esta discussão serve de base à sustentação teórica de Gestão Social, para posicionar o 

espaço de atuação dos empreendimentos da economia solidária, bem como para compreender 

a dinâmica da gestão social (a partir da reciprocidade e da distribuição) como elemento 

predominante em empreendimentos econômicos solidários.  

Como decorrência da compreensão do pluralismo econômico, é necessário entender as 

racionalidades que estão patentes tanto nas organizações de mercado quanto nas organizações 

solidárias, tendo em vista o resgate das concepções de racionalidade instrumental e 

substantiva trabalhadas originalmente por Marx Weber e, posteriormente, transpostas para os 

estudos organizacionais, por Alberto Guerreiro Ramos.  

Segundo Kalberg (1980), o processo de modernização da civilização ocidental pode ser 

decodificado tendo por fundamento a construção teórica de Weber quanto às formas de ação 

social ou aos tipos de racionalidade. O conceito de racionalidade vem sendo reconhecido 

como uma das categorias fundamentais de todo o pensamento weberiano (KALBERG, 1980), 

o qual se torna fundamental, neste trabalho, aliado ao conceito de razão substantiva. A partir 

destes, pretendo explicar o processo de mercantilização das atividades substantivas, ou, a 
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penetração da racionalidade instrumental em atividades que, a priori, seriam essencialmente 

baseadas na racionalidade substantiva.  

Dellagnelo e Machado-da-Silva (2000) salientam que a discussão de racionalidade é 

intrínseca à de-magificação do mundo, à burocratização e à perda de liberdade na sociedade 

moderna. Chama atenção que tal fato vem ocorrendo em determinadas esferas da vida, como 

nas atividades e organizações culturais e artísticas, que, assim, se constituíram por enfatizar a 

liberdade na forma de atuar. Anteriormente, Adorno e Horkheimer também atentaram para a 

massificação da cultura ao introduzirem a ideia de “indústria cultural”, por meio da qual a 

produção artística e cultural passou a ser estruturada com nuances do capital. Assim, torna-se 

uma mercadoria a ser disponibilizada no mercado (FREITAG, 1993).  

No processo de modernização da sociedade foi imprescindível o surgimento da 

organização, no modo como existe atualmente (CLEGG, 1999). Weber, em seus estudos, 

constatou a propagação das organizações burocráticas. Weber (1978, p. 24) afirma que “[...] o 

tipo monocrático de burocracia é capaz, numa perspectiva puramente técnica, de atingir o 

mais alto grau de eficiência [...]”. Entretanto, esse grau só ocorreria num nível idealizado para 

os seres humanos. Tendo em vista que, apesar da superioridade técnica provida pela 

organização burocrática, a burocracia é um produto humano (CLEGG, 1999), pode-se 

considerar que, como as ações não são perfeitamente reguladas e puras, fica impossibilitado o 

alcance de uma forma plena de eficiência. Por isso, o controle de incertezas passou a ser o 

principal “alvo” das organizações modernas.  

Assim, Weber refere-se à dominação burocrática como formalmente racional porque há 

uma condução orientada para regras e estatutos gerais, intelectualmente analisáveis, pela 

escolha dos meios mais adequados para o contínuo seguimento do processo administrativo. 

(KALBERG, 1980). 

Ao delimitar os quatro tipos de ação sob a ótica weberiana, como afetiva, tradicional, 

racional de valores e racional de meios-fins, Kalberg (1980) esclarece que as ações de tipo 

racional, segundo Weber, já existiam mesmo antes do Iluminismo. Esses tipos de ações 

delimitaram lógicas específicas de agir de pessoas e valores e se manifestam, sobretudo, 

dentro das organizações. Nas ações de caráter afetivo e tradicional, as consequências não são 

avaliadas sistematicamente. Porém, na ação social substantiva, há uma consciência 

sistemática da intencionalidade do agente, pois, esta ação é ditada pelo mérito intrínseco do 

valor basilar da mesma. Na ação instrumental se identifica o cálculo utilitário das 

consequências, ou seja, a ação consciente, calculada e deliberada, defendida por Jeremy 
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Bentham (RAMOS, 1989) é frequentemente empregada pelas organizações que praticam a 

gestão privada.  

Segundo Ramos (1989), em um contexto em que as ações são baseadas 

majoritariamente na lógica instrumental, as organizações são instrumentos de produção e 

controle dos indivíduos, instituindo uma forma de limitar a capacidade de ação ou arbítrio. 

Esta concepção é chamada de síndrome comportamentalista, que é uma disposição 

socialmente condicionada e que afeta a vida das pessoas quando estas confundem regras e 

normas de operações peculiares a sistemas sociais, como a lógica de mercado, com regras e 

normas de conduta como um todo, o que influencia outros espaços como as relações sociais 

(RAMOS, 1989). 

 Ao definir racionalidade, Kalberg (1980) utiliza os conceitos de ação social 

weberianos, detém-se particularmente em dois tipos definidos como ação racional: “no 

tocante aos fins” – distinguida pela busca à adequação dos meios aos fins escolhidos e “no 

tocante a valores” – como ação direcionada por valores (podendo ser valores éticos), sendo 

indiferentes o sujeito aos resultados de tais ações (KALBERG, 1980).  

Este último tipo de ação racional, “tocante a valores”, é que deve guiar acentuadamente 

as práticas organizacionais dos EES’s, para os quais o econômico deve adquirir papel 

incidental e de manutenção. Reis (2005) registra que na Coopaed desenvolve práticas 

recíprocas para a reafirmação de vínculos sociais, conforme mencionado, na compra de 

remédio para cooperado.  

Com base no que foi abordado em relação aos tipos de racionalidade e à ação que vêm 

predominando desde a modernidade, não há como dissociar do estudo das organizações a 

influência dessas configurações (estruturas). Hall (1984) faz uma descrição de uma tríade que 

compõem a estrutura de uma organização: complexidade, formalização e centralização.  

Ranson, Hinings e Greenwood (1980, p. 3) consideram que as mudanças nos valores 

rebatem fortemente nas estruturas e as definem como “um meio de controle, que é 

continuamente produzido e recriado através de interações entre estrutura e organização”. 

Mediante mitos, normas e cerimônias, a racionalidade técnica, com fins específicos de 

maximização da eficiência, em organizações que, por essência, não trabalhariam somente 

nestes preceitos, passa a ser vista como necessária e, em alguns casos, inquestionável por 

aqueles que compõem as organizações. A lógica de mercado, que é caracterizada pela 

aplicação da racionalidade formal, tem como “veículo” de propagação sutil da racionalidade 

substantiva que “[...] se transforma em um meio para a realização de padrões de ação da 
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racionalidade formal. Ou seja, a calculabilidade das ações sociais tornou-se um novo valor 

para a sociedade moderna. [...]” (DELLAGNELO e MACHADO-DA-SILVA, 2000, p. 5). 

Na busca por gerir as incertezas e dominar as complexidades, Reed (1999) atesta que o 

modelo de organização racionalista impregnou os estudos organizacionais de forma tão 

abrangente e natural que, sua essência e identidade, tornaram-se virtualmente impossíveis de 

serem detectadas ou questionadas, sob uma visão unidimensional de racionalidade imersa na 

lógica da economia mercantil. 

Por sua vez, Ramos (1989) afiança que a visão de predomínio de uma lógica 

instrumental, entremeando todos os espaços, bem como os estudos organizacionais, atende a 

interesses de alguns agentes que, por meio do uso consciente ou inconsciente de uma 

linguagem distorcida, leva as pessoas a interpretarem a realidade em termos adequados aos 

interesses dos agentes diretos ou indiretos de tal distorção, que, em sua tese, é chamada de 

política cognitiva.  

Esses pressupostos de caráter instrumental têm se interposto nas concepções que se tem 

de organizações, indo além das organizações empresariais e atingindo organizações que, a 

priori, detêm em maior intensidade a racionalidade substantiva, tais como clubes de futebol, 

organizações culturais, de assistência social, empreendimentos econômicos solidários, dentre 

outros. Delineiam-se nestas, configurações empresariais dentro de um processo de 

“empresarização” de organizações sociais e solidárias, discutido por Solè e Pham (2003), que 

tenta homogeneizá-las com características típicas de uma racionalidade instrumental, apoiada 

por uma lógica de mercado que tem como âmago o universo empresarial. Este tipo de 

movimentação, no campo de economia solidária, ocorre principalmente pelo fato de alguns 

EES’s terem elevado contingente de sócios e estarem atuando num setor dinâmico, assim, 

tendem a adotar contornos da gestão privada em suas práticas organizacionais, desviando, às 

vezes, de sua missão organizacional fundamentada na gestão social.  

 Ramos (1989) esclarece que os sistemas sociais baseados na racionalidade 

instrumental, provenientes da política cognitiva, acabam por moldar conceitos pelos quais a 

realidade é apreendida. Contribuem, assim, para a disseminação da lógica de mercado no seio 

da vida do indivíduo, fazendo com que o homem racional tenha uma postura “calculista”, a 

viver em função da precisão e dos meios adequados para atingir metas e, em contrapartida, 

relegando os conteúdos valorativos, substantivos.  

A limitação da abordagem desenvolvida pelas teorias organizacionais, com viés 

instrumental, não abre possibilidade para a constatação de outro tipo de racionalidade que não 

esteja alicerçada no cálculo. Tal lacuna deve-se à negligência das teorias organizacionais em 
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ampliar horizontes, ou, devido à política cognitiva que embaça o olhar para uma racionalidade 

diferente da instrumental.  

Ramos (1989) pretende contribuir com um tipo de análise capaz de detectar 

ingredientes epistemológicos nos vários cenários organizacionais e que sejam livres de 

linguagens deturpadas. Para defender esse novo olhar, resgata que, nas sociedades não-

mercantis (baseado nos trabalhos de Karl Polanyi e Marcel Mauss), as economias existiam no 

sentido substantivo (reciprocidade, redistribuição e domesticidades) e as relações sociais se 

sobrepunham às relações econômicas.  

O conceito limitado de economia propagado pelo sistema capitalista, pautada numa 

lógica de mercado, não atende todas as necessidades humanas e deixa de fora o pluralismo de 

manifestações econômicas presentes na sociedade. Ramos (1989) destaca que “as atividades 

de natureza econômica são compensadoras em razão de seus resultados extrínsecos, enquanto 

a interação simbólica é intrinsecamente compensadora”. Ainda, as atividades de lazer que 

seriam, a princípio, substantivas, foram apropriadas pela sociedade de mercado e degradadas 

reforçando a política cognitiva do sistema capitalista.  

Atento que Ramos (1989) não descarta o mercado, mas, sim, que se deve ter ciência de 

que é possível a existência de organizações, vivendo dentro do sistema capitalista, que sejam 

pautadas pela predominância de outra razão, a racionalidade substantiva. Daí depreende-se a 

importância do autor para os estudos das teorias organizacionais, quando induz à reflexão de 

quanto a sociedade de mercado molda uma postura não crítica e pauta-se numa lógica de 

mercado que, por sua vez, está baseada na racionalidade instrumental. 

Neste cenário, os empreendimentos econômicos solidários, no âmbito da economia 

solidária, devem trazer preponderantemente, ingredientes da racionalidade substantiva nas 

suas práticas administrativas, pela sobreposição das relações sociais diante da lógica mercantil 

de cálculo meramente utilitarista. Fornecem, desse modo, oportunidades para as 

manifestações de princípios econômicos como a reciprocidade, a redistribuição e a 

domesticidade. E é desta premissa, apoiada em aporte teórico de que parto para a concepção 

desta pesquisa, na qual defendo que a racionalidade substantiva deve ser predominante nas 

interações dos EES, como no caso reportado da Coopaed e nas demais manifestações 

presentes nos diversos EES’s existentes no território brasileiro. 

No próximo capítulo, no próximo item detalharei o caminho metodológico que norteia 

o desenvolvimento desta tese. 
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Capítulo 3 - Caminhos metodológicos  

 

Esta tese é desenvolvida numa perspectiva epistemológica em que fenômenos 

individuais e coletivos caracterizam o universo das organizações em termos de conflitos e 

contradições e na própria razão de ser da sociedade. 

Horkheimer (1980), em seus estudos, diferencia a teoria tradicional (de bases 

cartesianas) da teoria crítica (de base marxista). Esta última busca não extinguir a tradicional, 

mas, sim, inserir alguns de seus aspectos, sob um olhar mais analítico. A teoria tradicional é 

centrada na formulação de conceitos universais, condenando a contradição, sob argumentos 

indutivos e dedutivos. A percepção social se volta a critérios estritamente utilitários, havendo 

forte positivação do mundo, que passa a ser reduzido a equações matemáticas. 

O mérito da teoria crítica está no exercício de unir teoria e prática; em outras palavras, 

ser capaz de incorporar o pensamento reflexivo a uma tensão presente. O pensamento crítico 

elimina barreiras e a separação entre indivíduo e sociedade. O indivíduo que adota a postura 

da teoria crítica, ao contrário daquele da postura tradicional, reconhece-se como “sujeito do 

instante histórico”, segundo Horkheimer (1980).  

Dado que o objetivo desta tese consiste em examinar dimensões da gestão social, 

relacionadas aos princípios da Economia Solidária, que se manifestam em práticas 

organizacionais de empreendimentos econômicos solidários, as concepções da Teoria Crítica 

trazem a vantagem de reconhecer o historicismo e o papel social dos indivíduos perante a 

realidade social que vivem. Todavia, reconheço que não se trata de uma teoria fácil de ser 

trabalhada, pois, exige a capacidade do pesquisador de se libertar de amarras do positivismo, 

pelo fato de este estar imerso e influenciado por bases epistemológicas utilizadas nas ciências 

naturais. Talvez pela necessidade de se impor às ciências naturais, acaba por impulsionar as 

ciências humanas à adoção de bases epistemológicas positivistas, para seus estudos, porém, 

esquecendo que, às vezes, os objetos estudados, ou objetivos almejados, não são suportados 

por essa base, como no caso desta tese.  

 Assim, com esta pesquisa desejo oferecer uma contribuição inerente ao fenômeno 

estudado, partindo da perspectiva da construção do conhecimento pela acumulatividade, 

resgatando trabalhos passados e avançando na construção do conhecimento. 

 Ressalto que utilizo o referencial teórico de vários autores, alguns com perspectivas 

distintas, entretanto, isto ocorre porque da base epistemológica da Teoria Crítica e faço uso do 
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materialismo dialético, principalmente, utilizando as ideias de unidade e luta dos contrários, 

ligado ao princípio da conexão universal. Neste sentido, Richardson (2009) afirma que: 

 

Os aspectos, elementos ou forças internas de um fenômeno ou objeto 

excluem-se mutuamente, são contrários. Mas não podem existir uns sem os 

outros. O movimento é produzido devido a essa contradição (Ex.: sociedade 

capitalista, oposição entre burguesia e proletariado).  

  

 Desta forma, há a presença de teóricos que compõem pares dialéticos ou paradoxais, 

em que um não vive sem o outro, a exemplo da presença de concepções distintas de 

solidariedade abordadas no referencial teórico. Ouso conceber que a economia solidária existe 

devido a tensões entre lógicas capitalistas e não-capitalistas, neste caso, fundadas em 

resistências de trabalhadores e, no campo teórico em perspectivas retratadas por Marx (1982). 

 Esta opção percorre um caminho tortuoso, porém, frutífero, que pode trazer elementos 

a outros campos teóricos (sociologia, economia, entre outros) e a consciência de que a 

pesquisa científica deve aprimorar o aparato teórico existente, não somente reafirmando sua 

utilidade. As críticas teóricas devem propor correções ou novas alternativas ao instrumental 

vigente e aceito. Como pesquisador, devo compartilhar a responsabilidade e a habilidade de 

propor reflexões ao processo de construção, desconstrução e reconstrução do saber.  

Quanto ao plano metodológico, a tese partiu de uma triangulação, envolvendo a 

combinação de abordagens quantitativas e qualitativas. Para tal intento foi adotado o banco de 

dados governamental, denominado Sistema de Informações da Economia Solidária (SIES), 

desenvolvido de acordo com o Mapeamento da Economia Solidária realizado pela 

Senaes/MTE, a partir do qual efetuei um recorte de amostragem para efeitos da análise de 

conglomerado ou cluster e grupo focal, dos empreendimentos econômicos solidários do Oeste 

Potiguar. 

Num primeiro momento da pesquisa foi utilizada abordagem quantitativa com análise 

exploratória de dados através de frequências, dos quais foram escolhidas questões que 

alcançaram percentuais válidos (respostas positivas acima de 11,5%) como forma de 

tratamento e filtragem dos dados, visando à manutenção de variáveis relevantes ao estudo.  

Posteriormente, realizei uma análise de clusters ou conglomerado. Trata-se de técnica 

estatística que busca, por meio da observação de um conjunto de variáveis, reunir objetos (ou 

organizações) baseados em suas características (POHLMANN, 2007). Segundo Pohlmann 

(2007), ela permite classificar objetos (organizações) de acordo com características similares 
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em grupos/tipologias, juntando objetos com alto grau de homogeneidade de comportamento, 

com a possibilidade de geração de mais de um grupo/tipologia.  

Para a formação dos grupos deste estudo utilizei o Método BIRSCH (Balanced Iterative 

Reducing and Clustering using Hierarchies), como passos de pesquisa devidamente testados 

em estudos anteriores de Culti, Koyama e Trindade (2010), o que permitiu o agrupamento de 

variáveis numéricas como categorias de empreendimentos econômicos solidários do Brasil. 

Saliento que, na análise quantitativa, usei o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) versão 16 em todos os procedimentos. 

A análise de cluster foi empregada no intuito de criar grupos/tipologias de 

empreendimento econômico solidário (EES) de comportamentos similares, de acordo com 

cada dimensão, conforme Quadro 7.  

 

Quadro 7 – Possíveis Dimensões e Respectivas Categorias de Análise  

Dimensões Categorias de Análise 

Sociopolítica 

- Efetivação da democracia autogestionária na 

tomada de decisões, no nível interno (participação 

e engajamento);  

- Participação institucional (redes e articulações); 

Econômica 

- Economia Mercantil; 

- Economia Não-Mercantil; 

- Economia Não-Monetária; 

Organizacional 

- Infraestrutura;  

- Estrutura organizacional e Habilidades gerenciais 

e técnicas;  

- Acesso aos meios de produção e ao crédito; 

Ambiental 

- Padrão de apropriação, utilização e gestão dos 

recursos naturais; 

- Consciência ambiental através de ações. 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Sachs (2004), Reis (2005), Reis e Meira (2005),  

Reis e França-Filho (2005), Andion (2007) e Golusin e Ivanovic (2009). 

 

Assim, foram criados, para cada dimensão, grupos/tipologias de práticas 

organizacionais presentes nos EES’s do Oeste Potiguar e, em seguida, foram listadas 

diferenças de perfis de cada grupo e respectivas relações com os princípios da economia 

solidária.  

Para efeitos desta pesquisa, tal método auxiliou na verificação dos perfis de EES 

preponderantes em cada dimensão. Com o resultado, determinei as categorias e variáveis de 

cada dimensão que exibiam alta relevância ou que geraram inquietações, e, então, aprofundei 

o conhecimento destas manifestações no cotidiano dos empreendimentos tendo em vista uma 

análise qualitativa, após filtragem dos EES’s do Bando de Dados do SIES/MTE para o Oeste 

Potiguar que apresentaram as principais características presentes na análise de cluster. 
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Esta etapa teve o papel fundamental para a averiguação tanto do comportamento dos 

EES’s através de características homogêneas como dos perfis com maiores percentuais de 

empreendimentos existentes e suas relações com os princípios da economia solidária. Isto 

permitiu a seleção de categorias e variáveis com maior relevância nas práticas organizacionais 

dos EES’s que mereceriam exame na abordagem qualitativa.  

Na segunda etapa da pesquisa, de caráter qualitativo, utilizei a técnica de grupo focal
16

 

(FLICK, 2002) para melhor esmiuçar as dimensões da gestão social relacionadas aos 

princípios da Economia Solidária, constatadas na análise de conglomerado dos 

grupos/tipologias com percentuais relevantes (por dimensão) e manifestas na rotina das 

práticas organizacionais dos empreendimentos contemplados no estudo. Assim, foi feita uma 

combinação de observação direta, análise documental e grupo focal junto aos EES’s 

selecionados, a partir da amostra social, para a realização da pesquisa qualitativa, cujos 

critérios de escolhas são delineados no início da análise qualitativa. 

Na análise dos dados obtidos, depois da análise documental e do grupo focal, foi 

empregada a análise de conteúdo numa perspectiva de compreensão, e, descrição e análise 

para atribuir um significado à complexidade do tema, sem apego a aspectos quantitativos, o 

que não traria colaborações significativas ao debate teórico pretendido nesta etapa da pesquisa 

(DELLAGNELO e SILVA, 2006).  

Desta forma, a análise de conteúdo, de natureza categorial, foi desenvolvida sob o 

estrito foco de categorias com maiores cargas fatoriais no âmbito das dimensões selecionadas: 

sociopolítica, econômica, organizacional e ambiental. Tais dimensões foram, então, adotadas 

como categorias analíticas. 

 

3.1. Estratégia de Pesquisa 

 

A pesquisa teve como estratégia, o estudo de caso porque o objetivo do trabalho foi a 

abordagem de experiências organizacionais de empreendimentos econômicos solidários, no 

Oeste Potiguar, inseridas num contexto particular (YIN, 2002).  

                                                 
16

 Os grupos focais conforme Trentini e Gonçalves (2000) apóiam-se em entrevistas grupais voltada num 

processo de interação e participação dos envolvidos, no qual o pesquisador torna-se moderador enfatiza a 

compreensão dos problemas do ponto de vista do grupo em estudo. Segundo Leopardi et al (2001) o foco não se 

encontra na análise dos conteúdos manifestos nos grupos, mas sim no discurso que permite inferir sobre o foco 

da pesquisa. 
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Conforme Yin (2002), trata-se de uma investigação empírica centrada em um fenômeno 

contemporâneo dentro do contexto real, especificamente quando os limites entre o fenômeno 

e o contexto não são claramente definidos. 

Na seleção da amostra social para a abordagem qualitativa, por não se referir à 

generalização estatística, como, por exemplo, a amostragem probabilística, “não é necessária, 

nem mesmo justificável” a adoção de técnicas estatísticas para a definição da amostra social 

(MERRIAM, 1998). A escolha da amostra social não foi randômica, mas, intencional, com 

vistas a deparar-se com casos ricos em informações. Determinou-se uma amostra social com a 

qual se pudesse aprender e, com base nesta, elaborar uma generalização teóricas-analítica.  

A seleção dos casos, em sentido amplo, considerou os seguintes critérios: caracterizar 

o fenômeno como experiência viva; representar fatos densamente contextualizados; ser 

histórico e relacionalmente embasado; possibilitar a compreensão de aspectos processuais e 

interacionais; ser estranho em relação ao que já é conhecido; incorporar um atendimento a 

priori do fenômeno; e, finalmente, produzir entendimento (DENZIN, 1989). 

 

 

3.2. Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 Quanto aos instrumentos e técnicas de coleta de dados do estudo contou com dados 

secundários por intermédio de pesquisa documental obtidos na abordagem qualitativa, visto 

que documentos foram investigados a fim de descrever e comparar usos e costumes, 

tendências, diferenças (RUDIO, 1992). Elaborei uma pesquisa bibliográfica, como base em 

material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao 

público em geral (VERGARA, 1998).  

A obtenção de dados primários foi realizada, na primeira fase da pesquisa, a partir do 

banco de dados governamental, o Sistema de Informações da Economia Solidária (SIES), 

criado a partir do Mapeamento da Economia Solidária e realizado pela Senaes/MTE, cujo 

instrumento aplicado para obtenção dos dados foram questionários compostos de questões 

fechadas qualitativas e quantitativas. Na segunda fase da pesquisa foram confrontadas as 

categorias nos quais os perfis dos grupos tiveram maiores percentuais, bem como as questões 

que tiveram respostas inquietantes, com aporte teórico em gestão social de empreendimentos 

econômicos solidários. A partir disto, defini um roteiro semiestruturado (Apêndice C) 

utilizado no desenvolvimento do grupo focal junto aos membros dos grupos selecionados para 

essa fase.  
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Capítulo 4 – Análises e Resultados 

 

 

Para realização do estudo das práticas organizacionais dos EES’s foi feito um 

levantamento teórico para definição das possíveis dimensões, categorias e variáveis a serem 

utilizadas, a partir do Banco de Dados do SIES/MTE, o que gerou o seguinte quadro.  

 

Quadro 8 – Dimensões, Categorias e Variáveis da Gestão Social 

Dimensões Categorias de 

Análise 

Variáveis 

Sociopolítica 

- Efetivação da 

democracia 

autogestionária na 

tomada de decisões, 

no nível interno 

(participação e 

engajamento) 

- Motivação para criação do empreendimento 

- Situação da sede ou local de funcionamento do 

empreendimento  

- As formas de participação dos(as) sócios(as) nas decisões 

- Periodicidade da assembleia geral/reunião do coletivo de 

sócios(as) do empreendimento 

- No ano anterior, os resultados da atividade econômica do 

empreendimento, sem contar as doações de recursos, caso 

existam, permitiram fazer 

 - Destinação das sobras/excedentes 

- Participação 

externa  

(redes e 

articulações) 

- Participação do empreendimento em alguma rede ou fórum de 

articulação 

- Relação ou participação do empreendimento em movimentos 

sociais e populares  

- Participação ou desenvolvimento, por parte do 

empreendimento, em alguma ação social ou comunitária  

  - As áreas de participação ou desenvolvimento de ação social 

ou comunitária 

Econômica 

- Economia 

Mercantil 

- Ações que são realizadas de forma coletiva pelos(as) 

sócios(as) do empreendimento 

- Agrupamento dos Produtos por tipo de atividade 

- Situação da sede ou local de funcionamento do 

empreendimento 

- Destinação dos produtos e/ou serviços 

- Situação da comercialização de produtos e/ou serviços do 

empreendimento 

- Principais espaços de comercialização de produtos e/ou 

serviços 

- Empreendimento que tem encontrado alguma dificuldade na 

comercialização de produtos e/ou serviços 

- As principais dificuldades na comercialização dos produtos 

e/ou serviços 

- Tipo de remuneração dos sócios(as) que trabalham no 

empreendimento 

- Remuneração média mensal dos sócios(as) 

- Economia Não-

Mercantil 

- Origem da matéria-prima ou do insumo 

- Destinação dos produtos e/ou serviços 

- Empreendimento que tiveram acesso a algum tipo de apoio, 

assessoria, assistência ou capacitação 

- Tipo de apoio que teve o empreendimento 

- Entidade que fornecem apoio aos empreendimentos 

- Economia Não-

Monetária 

- Situação dos equipamentos do empreendimento 

- Destinação dos produtos e/ou serviços 



 

 

117 

Organizacional 

- Infraestrutura 

- Situação da sede ou local de funcionamento do 

empreendimento  

- Tipo de apoio que teve o empreendimento 

- Situação da sede ou local de funcionamento do 

empreendimento 

- Situação dos equipamentos do empreendimento  

- Estrutura 

organizacional e 

Habilidades 

gerenciais e técnicas 

- Utilizam trabalhadores(as) não sócios(as) no empreendimento 

- Número de não sócios(as) trabalham no empreendimento 

- Periodicidade de contratação dos(as) trabalhadores(as) não 

sócios(as) 

- Tipo de trabalho do(as) trabalhadores(as) não sócios(as) no 

empreendimento 

- As instâncias de direção e coordenação do empreendimento 

- Acesso aos meios 

de produção e ao 

crédito; 

- Origem dos recursos para iniciar as atividades do 

empreendimento 

- Empreendimentos que necessitam de financiamento/crédito 

- Finalidade do financiamento/crédito 

- Dificuldade(s) enfrenta ou enfrentou para obtenção de crédito 

Ambiental 

- Consciência 

ambiental através de 

ações 

- Empreendimentos que tem alguma iniciativa com vistas à 

qualidade de vida dos(as) consumidores(as) de seus produtos 

e/ou serviços 

- Iniciativas do empreendimento que visaram a qualidade de 

vida dos(as) consumidores(as) de seus produtos e/ou serviços 

- Padrão de 

apropriação, 

utilização e gestão 

dos recursos 

naturais 

- Empreendimento que gera algum tipo de resíduo a partir da 

atividade produtiva ou da prestação de serviços 

- Tratamento e/ou destino dado aos resíduos gerados no 

empreendimento 

Fonte: elaboração do autor. 

 

Após a subdivisão em categorias de análise que, por sua vez, foram formadas por 

variáveis (ou itens), o número destas foi reduzido, mediante análise estatística, para ulterior 

leitura quantitativa e qualitativa do fenômeno.  

 

4.1. Síntese das dimensões da Gestão Social presentes nos Empreendimentos Econômicos 

Solidários do Oeste Potiguar  

 

Primeiramente, o critério adotado, baseado nos estudos desenvolvidos por Culti, 

Koyama e Trindade (2010)
17

 para a redução do quantitativo das variáveis residiu na 

relevância das respostas através de frequência ou percentual. Desta forma, estabeleci que estas 

deveriam ter, no mínimo, 11,5% de respostas positivas (sim) em cada variável (equivalendo 

aproximadamente a 24 EES’s numa amostra com total de 221), tendo em vista que a 

homogeneidade de respostas com percentuais acima de 90% negativa não traria expressivas 

                                                 
17

 No livro “Economia Solidária no Brasil: tipologia dos empreendimentos econômicos solidários” publicação 

oriunda do convênio para Mapeamento para Ampliação da Base de Dados do Sistema Nacional de Informação 

em Economia Solidária. A partir das informações do mapeamento realizam análises a respeito das tipologias de 

empreendimentos econômicos solidários no Brasil, utilizando as categorias presentes no instrumento de pesquisa 

aplicado junto aos empreendimentos. 
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contribuições para as futuras análises de tipologias com características distintas. Enfatizo que, 

mesmo tendo adotado tal percentual, foi realizada uma análise criteriosa, segundo o 

referencial teórico, para verificar se a retirada da variável causaria efeitos negativos à análise. 

Após este tratamento no banco de dados com um total de 111 variáveis obtive um 

quadro (conforme Quadro 9) mantendo as 87 variáveis de maior relevância para este estudo.  

 

Quadro 9 – Dimensões, Categorias e Variáveis da Gestão Social para  

Análise de Cluster/Agrupamento 

 

Dimensões 
Categorias de Análise Variáveis 

Sociopolítica 

- Efetivação da 

democracia 

autogestionária na tomada 

de decisões, no nível 

interno (participação e 

engajamento) 

- Motivação para criação do empreendimento  

- Situação da sede ou local de funcionamento do 

empreendimento  

- As formas de participação dos(as) sócios(as) nas decisões  

- Periodicidade da assembleia geral/reunião do coletivo de 

sócios(as) do empreendimento  

- No ano anterior, os resultados da atividade econômica do 

empreendimento, sem contar as doações de recursos, caso 

existam, permitiram fazer  

- Participação externa  

(redes e articulações) 

- Participação do empreendimento em alguma rede ou fórum de 

articulação  

- Relação ou participação do empreendimento em movimentos 

sociais e populares  

- Participação ou desenvolvimento, por parte do 

empreendimento, em alguma ação social ou comunitária  

 - As áreas de participação ou desenvolvimento de ação social 

ou comunitária  

Econômica 

- Economia Mercantil 

- Ações que são realizadas de forma coletiva pelos(as) 

sócios(as) do empreendimento  

- Agrupamento dos produtos por tipo de atividade  

- Situação da sede ou local de funcionamento do 

empreendimento  

- Destinação dos produtos e/ou serviços  

- Situação da comercialização de produtos e/ou serviços do 

empreendimento  

- Principais espaços de comercialização de produtos e/ou 

serviços  

- Empreendimento que tem encontrado alguma dificuldade na 

comercialização de produtos e/ou serviços  

- Remuneração média mensal dos sócios(as)  

- Economia Não-

Mercantil 

- Origem da matéria-prima ou do insumo  

- Destinação dos produtos e/ou serviços  

- Empreendimento que tiveram acesso a algum tipo de apoio, 

assessoria, assistência ou capacitação  

- Entidade que fornecem apoio aos empreendimentos  

- Economia Não-

Monetária 
- Destinação dos produtos e/ou serviços  

Organizacional 

- Infraestrutura 

- Situação da sede ou local de funcionamento do 

empreendimento  

- Tipo de apoio que teve o empreendimento  

- Estrutura organizacional 

e Habilidades gerenciais e 

técnicas 

- Número de não sócios(as) que trabalham no empreendimento  

- As instâncias de direção e coordenação do empreendimento  
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- Acesso aos meios de 

produção e ao crédito; 

- Origem dos recursos para iniciar as atividades do 

empreendimento  

- Empreendimentos que necessitam de financiamento/crédito  

- Dificuldade(s) enfrentada(s) para obtenção de crédito  

 

Ambiental 

- Consciência ambiental 

através de ações 

- Empreendimentos que tem alguma iniciativa com vistas à 

qualidade de vida dos(as) consumidores(as) de seus produtos 

e/ou serviços  

- Iniciativas do empreendimento que visaram a qualidade de 

vida dos(as) consumidores(as) de seus produtos e/ou serviços  

- Padrão de apropriação, 

utilização e gestão dos 

recursos naturais 

- Empreendimento que gera algum tipo de resíduo a partir da 

atividade produtiva ou da prestação de serviços  

- Tratamento e/ou destino dado aos resíduos gerados no 

empreendimento  

Fonte: elaboração do autor. 

 

 Neste processo de redução das variáveis ocorreram 24 exclusões no conjunto das 

dimensões. Na dimensão sociopolítica, especificamente na categoria de análise “efetivação da 

democracia autogestionária na tomada de decisões”, no nível interno, participação e 

engajamento, o item destinação das sobras/excedentes, que é representado por sete questões 

(variáveis), não se mostrou válido neste estudo em virtude da maioria das questões não terem 

tido representação suficiente (respostas com percentuais acima de 90% negativas) entre os 

EES’s que fazem parte da amostra como pode ser depreendido na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Destinação das sobras/excedentes 

Tipo Resposta Percentuais % 

Fundo de investimento 
Não 88,6 

Sim 11,4 

Fundo de reserva 
Não 89,6 

Sim 10,4 

Fundo de assistência técnica e educacional 
Não 100,0 

Sim 0,0 

Integralização de capital 
Não 97,6 

Sim 2,4 

Distribuição entre sócios (as) 
Não 84,4 

Sim 15,6 

Outro destino 
Não 99,1 

Sim 0,9 

Fonte: elaboração do autor a partir do SIES (2007). 

 

 A dimensão econômica, na categoria “economia mercantil”, no item tipo de 

remuneração dos (as) sócios(as) que trabalham no empreendimento, representada por seis 

questões, bem como  na categoria “economia não-monetária”, o item situação dos 

equipamentos do empreendimento, representado por quatro questões, não foram avaliados 

neste estudo devido à maioria dos itens não tiveram representação suficiente entre os EES’s 

que participaram da amostra, respostas com percentuais acima de 90% negativas. 
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 É salutar observar que, na situação dos equipamentos de trabalho dos EES’s do Oeste 

Potiguar, há o predomínio da propriedade coletiva, o que representa certa autonomia no 

exercício laboral dos sócios dos EES’s. 

A dimensão organizacional, na categoria “Estrutura organizacional e Habilidades 

gerenciais e técnicas”, no item “utilizam trabalhadores(as) não sócios(as) no 

empreendimento”, representada por uma questão, e no item tipo de trabalho dos(as) 

trabalhadores(as) não sócios(as) no empreendimento, representado por seis questões, foram 

excluídos por não apresentar no mínimo, 11,5% de respostas positivas (sim). 

 

Tabela 5 – Utilizam trabalhadores(as) não sócios(as) no empreendimento 

  Frequência % 

Sim 25 11,3 

Não 196 88,7 

Total 221 100 

Fonte: elaboração do autor a partir do SIES (2007). 

 

 Observo que a presença de trabalhadores contratados exercendo atividade laboral no 

empreendimento tem percentual aquém da amostra, o que representa algo positivo, visto que a 

maioria (e na maioria dos casos em todo EES) dos cargos nos EES’s é ocupada por sócios, 

principalmente, os cargos de gestão. Este fato corrobora a pesquisa de Costa (2003), pois, os 

membros dos EES’s não demonstram qualquer tipo de aversão ao exercício de funções com o 

uso de técnicas gerenciais voltadas para a eficiência dos processos de trabalho. No entanto, 

corre-se o risco na descaracterização dos conteúdos dos processos gerenciais que pode rumar 

para uma diferente finalidade da gestão social. Isto representa outro desafio a ser vencido 

pelos membros dos EES’s e pelas entidades de apoio aos empreendimentos. 

 Quanto aos tipos de funções exercidas pelos trabalhadores presentes em 25 EES’s a 

que predomina é “trabalho na produção ou prestação de serviço” (conforme Tabela 9) que, 

comumente, pode ocorrer a todos os empreendimentos no âmbito da economia solidária. Estes 

são, pois, atividades complementares de suporte à atividade principal do EES, como no 

empreendimento rural da agroecologia que usufrui da prestação de serviço na área de 

informática no escritório da central de comercialização dos produtos. Ou, com o acréscimo da 

demanda, a contratação temporária de apoio no processo produtivo de beneficiamento dos 

produtos agropecuários dos sócios.  
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Tabela 6 – Tipo de trabalho do(as) trabalhadores(as) não sócios(as) no empreendimento  

Tipo Resposta Percentuais % 

Gerência, assessoria ou consultoria 
Não 99,1 

Sim 0,9 

Administração, secretaria, contabilidade ou finanças 
Não 98,2 

Sim 1,8 

Manutenção e serviços gerais 
Não 99,5 

Sim 0,5 

Representação comercial, vendas ou comunicação 
Não 99,5 

Sim 0,5 

Trabalho na produção ou prestação de serviços 
Não 92,8 

Sim 7,2 

Outras atividades 
Não 98,2 

Sim 1,8 

Fonte: elaboração do autor a partir do SIES (2007). 

 

Dadas as devidas explicações, no próximo item detenho-me no tratamento quantitativo 

das 87 variáveis de maior relevância para este estudo, e, a partir destas, realizo análise de 

cluster a fim de criar grupos/tipologias de EES’s, de acordo com cada dimensão da gestão 

social para uma exploração das informações no próximo tópico.  

  

  

4.2 Tipologias de Empreendimentos Econômicos Solidários do Oeste Potiguar a partir 

das dimensões da Gestão Social manifestas nas práticas organizacionais  

 

Daqui em diante, explanarei acerca dos resultados obtidos pela análise conglomerado ou 

cluster ou agrupamento, que agrupa os EES’s que apresentam comportamentos semelhantes 

no âmbito de cada uma das dimensões da Gestão Social – Sociopolítica, Econômica, 

Organizacional e Ambiental – concebidas em conformidade com a revisão bibliográfica e 

com o tratamento do banco de dados do SIES. Ou seja, este exame foi realizado a fim de gerar 

grupos de EES’s que tenham homogeneidade de comportamento nas variáveis relativas a cada 

dimensão.  

 

Dimensão Sociopolítica 

 

Primeiramente, serão delineadas tipologias/grupos oriundas da averiguação da 

“Dimensão Sociopolítica”, que trata de um dos elementos de destaque por diferenciar o EES 

de iniciativas individuais e empresariais típicas. Esta dimensão envolve aspectos do exercício 

da democracia autogestionária na tomada de decisões, no nível interno do empreendimento 
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(participação e engajamento), e, externo, pela via da participação em redes, das articulações e 

dos movimentos sociais. Reflete os vínculos existentes entre os membros do EES, desde 

relações sociais até as de trabalho, bem como, as interações com o meio externo ao 

empreendimento. 

 Do levantamento obtido pelo banco de dados do SIES/MTE, referente aos EES’s do 

Oeste Potiguar, constatei a formação de duas tipologias/grupos de empreendimentos de 

acordo com a caracterização de práticas sociopolíticas (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Distribuição dos Grupos para a Dimensão Sociopolítica 

Grupo/Tipologia N Subtotal (%) Total (%) 

1 118 54,4 53,4 

2 99 45,6 44,8 

Subtotal 217 100,0 98,2 

Casos excluídos 4   1,8 

Total 221   100,0 

Fonte: elaboração do autor a partir do SIES (2007). 

  

 Para esta dimensão formaram-se dois grupos distintos, com uma sutil maioria de 

empreendimentos classificados no Grupo 1 (53,4%). Ocorreram quatro casos de exclusão 

devido à falta de resposta a alguma das questões representadas pelas variáveis do Quadro 8. 

 Quanto aos dois grupos/tipologias gerados na dimensão sociopolítica podem ser 

traçados os seguintes perfis:
18

 

 

Grupo 1: Este grupo possui, em sua maioria, sede própria. Tem como estímulos para a 

criação dos EES’s a busca por uma alternativa ao desemprego e/ou por uma condição 

favorável para obter financiamentos e outros apoios. Há um maior envolvimento dos sócios, 

tanto nas decisões cotidianas quanto na eleição da diretoria, através de uma assembleia geral. 

Além de mais da metade dos EES’s afirmarem que seus sócios têm acesso aos registros e 

outras informações, acesso e participação na prestação de contas e na definição do plano de 

trabalho a ser seguido. Os resultados da atividade econômica, excetuando as doações, 

possibilitaram pagar as dividas e ter um excedente. Também, verifico a participação que 

ultrapassa o âmbito interno dos EES’s não só em redes ou fóruns de articulação e de 

                                                 
18

 Os gráficos que constam frequências e percentuais das variáveis para cada grupo encontram-se no Apêndice B 

deste trabalho.  
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movimentos sociais e populares, bem como em ações sociais ou comunitárias no qual se 

destacam as áreas de saúde e educação.  

 

Grupo 2: O grupo apresenta, também, em sua maioria, sede própria. Suas motivações para a 

formação dos EES’s residem basicamente no “desenvolvimento comunitários das 

potencialidades” e na “chance de obter maiores ganhos em um empreendimento associativo”. 

Quanto à participação dos sócios, há um envolvimento nas decisões cotidianas, na eleição da 

diretoria por meio de uma assembleia geral, acesso aos registros e outras informações e no 

processo de prestação de contas, via assembleia. Porém, em sua maioria não há participação 

nas definições do plano de trabalho do empreendimento. Quanto aos resultados da atividade 

econômica, há uma constatação delicada, na qual, sem contar com as doações, afirmam que os 

empreendimentos só possibilitaram o pagamento de dívidas, não tendo gerado excedentes a 

ser compartilhado pelos associados. Na participação externa, existem relações 

interorganizacionais com os movimentos sociais e espaços públicos de controle social 

(conselhos fóruns, rede). A maioria dos EES’s participa e tem relações com redes ou fóruns 

de articulação e de movimentos sociais e populares. Todavia, no que concerne às ações 

sociais ou comunitárias (saúde, educação e meio ambiente), há um baixo envolvimento dos 

empreendimentos. 

  

Diante dos perfis expostos, avalio que o Grupo 1 apresenta maior maturidade próxima 

a um estágio de consolidação na dimensão sociopolítica com significativa aderência aos 

princípios da economia solidária. Apesar das motivações iniciais serem contraditórias às 

almejados pela economia solidária, percebo que os mecanismos de engajamento participativo 

(princípios da democracia, cooperação e emancipação), no âmbito interno do EES, estão 

aprimorados, abrangendo desde ações cotidianas até a organização do plano de trabalho de 

forma coletiva.  

Embora as motivações iniciais indiquem a predominância da racionalidade 

instrumental (utilitarista), não pode ser encarada como condição estática, pois, de acordo com 

a dinâmica de funcionamento do empreendimento e suas práticas organizacionais, há a 

possibilidade de enraizamento das relações sociais sobre a econômica. Assim, propicia a 

construção de laços sociais de reciprocidade que levam ao desenvolvimento preponderante da 

solidariedade com princípios de democracia autogestionária a fim de promover mudanças 

internas nos participantes e externas nas relações interorganizacionais.  
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As ações participativas promovidas pelos EES’s do Grupo 1 encontram-se em sintonia 

com um processo de solidariedade como princípio de democratização societária (LAVILLE, 

2009) numa proposta embasada na ajuda mútua, em direção à auto-organização e ao almejado 

processo autogestionário. 

Outro ponto refere-se ao da construção mutual, no âmbito externo, com engajamento 

em prol do progresso comunitário na perspectiva de construção de relações intercooperativas. 

Contudo, é necessário o aprofundamento destas práticas externas a fim de se certificar se 

estão caminhando em um sentido filantrópico ou de democracia autogestionária. 

 É valido salientar que, no resultado econômico dos EES’s do Grupo 1, noto que estes, 

além de conseguirem pagar suas dívidas, tem excedentes, que sinalizam, portanto, para a 

viabilidade econômica associada a busca pela sustentabilidade sociopolítica através da 

maturidade dos instrumentos de emancipação e de engajamento participativo.  

 

Figura 9 – Continuum da Maturidade na Dimensão Sociopolítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Grupo 2 atravessa estágio embrionário tanto no desenvolvimento como na 

consolidação da dimensão sociopolítica (Figura 8). Este grupo, embora contenha uma 

motivação inicial ao desenvolvimento comunitário e ao trabalho associado, centralização no 

ser humano, e nas práticas internas, não avançam para uma ampla participação, como no caso 

de desenvolvimento do Plano de Trabalho do EES.  

Em contraposição à expectativa inicial do desenvolvimento comunitário, não há 

aderência entre a motivação e a atuação externa do empreendimento e no envolvimento de 

ações comunitária e sociais, pois, menos de 10% declararam tal iniciativa. Este fato levanta 

questionamentos quanto a não predominância da racionalidade substantiva guiando as práticas 

para além do âmbito organizacional, esta constatação reforça afirmações de Ramos (1989) 

que atenta o predomínio de uma lógica instrumental, entremeando todos os espaços, incluindo 

organizações atuantes no campo da gestão social, por meio do uso consciente ou inconsciente 

Estágio embrionário Estágio de 

Consolidação 

Participação e 

Democracia Limitada 

Participação e 

Democracia Plena 

1 2 
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de uma linguagem distorcida, leva as pessoas a interpretarem a realidade em termos 

adequados aos interesses dos agentes diretos ou indiretos, o que leva os membros das 

organizações sociais a agirem internamente a partir de práticas imersas na racionalidade 

substantiva, todavia, atuam externamente com viés predominamente instrumental.  

Na contramão dos resultados do Grupo 1, o Grupo 2 que este grupo divulgou que a 

maioria (quase 50%) dos EES’s obteve resultados econômicos monetários que só serviram 

para saldar as dívidas, não tendo gerado sobras. 

 Este fato me leva a inferir que a predominância (ou nível) de maturidade na 

organização sociopolítica causa impactos positivos na obtenção de resultados econômicos 

mercantis (monetários) com excedentes, além do estabelecimento de ferramentas que 

propiciam a ampla participação. Outro tópico que chama atenção refere-se à constatação 

anterior: o que mantêm a solidariedade entre os membros do EES’s e a manutenção da 

organização? De acordo com os dados, é possível verificar que o econômico monetário não 

teve pleno êxito, mas, mesmo assim, os EES’s do Grupo 2 se conservam. Então, há algo além 

da mera viabilidade econômica na lógica mercantil, pois, nesta concepção o empreendimento 

já teria encerrado suas atividades e seus sócios se fragmentado em ações individuais. Esta é 

uma vertente a ser explorada na abordagem qualitativa e confrontada com a constatação 

quantitativa. 

Adiante trabalho esta dimensão econômica numa visão plural – mercantil, não- 

mercantil e não-monetária.  

 

 

Dimensão Econômica 

 

Foram apuradas variáveis no âmbito da dimensão econômica, imbricadas ao conceito 

de economia plural, que, por sua vez, ampliam a visão econômica além da lógica 

exclusivamente mercantil ao considerar os recursos não-mercantis e não-monetários que 

envolvem os EES’s. 

Nesta dimensão foram gerados grupos/tipologias, conforme Tabela 8, que permitiram 

examinar a aglomeração de dois grupos/tipologias de EES’s. De acordo com a referida tabela 

formaram-se dois grupos/tipologias, equilibrados quanto aos percentuais, no entanto, o Grupo 

2 tem uma leve maioria dos EES’s, distribuído do seguinte modo: o Grupo 1 é detentor de 

30,8% e o Grupo 2 de 45,2% do total dos empreendimentos. Penso que, para esta dimensão, 

em virtude do elevado número de exclusões, foram retiradas variáveis que indicavam alto 
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índice de ausência de informações,
19

 as quais, portanto, não afetariam às análises desta 

dimensão. Assim, após estas retiradas, obtive 53 casos de exclusão, devido à falta de 

informações em alguma das questões no campo dimensão econômica (ver Quadro 9). 

 

Tabela 8 – Distribuição dos Grupos para a Dimensão Econômica 

Grupo/ Tipologia N Subtotal (%) Total (%) 

1 68 40,5 30,8 

2 100 59,5 45,2 

Subtotal 168 100,0 76,0 

Sem informação 53   24,0 

Total 221   100,0 

Fonte: elaboração do autor a partir do SIES (2007). 

 

 

 Os dois grupos/tipologias gerados na dimensão econômica apresentam as seguintes 

características.  

 

Grupo 1: Este grupo compreende EES’s que têm atividade econômica classificada na 

agropecuária, extrativismo e pesca, sendo que, a maioria, com locais próprios de 

funcionamento. Suas práticas organizacionais no âmbito interno denotam a não realização 

coletiva das seguintes atividades do empreendimento: produção, prestação de serviços ou 

trabalho, comercialização ou vendas, troca de produtos ou serviços, uso de equipamentos 

(como máquinas e ferramentas), uso da infraestrutura por parte dos sócios, obtenção de 

clientes ou serviços para os sócios. Já a aquisição de matérias-primas e insumos é marcada 

pela atuação coletiva dos sócios dos empreendimentos, todavia, adquirida junto a empresas 

privadas. O destino dos produtos e/ou serviços servem, em primeiro lugar, para troca, e, 

posteriormente, para a comercialização, sendo estas realizadas a revendedores/atacadistas 

como o principal meio. Dos poucos EES’s que comercializam, estes afirmam que têm 

dificuldade na comercialização dos produtos e serviços. Quanto ao acesso a algum tipo de 

apoio assessoria ou capacitação, todos os empreendimentos atestaram receber essa 

contribuição. Observo que a remuneração mensal média dos sócios nestes empreendimentos 

do Grupo 1 gira em torno de R$100,00 a R$230,00. 

                                                 
19

 Foram retiradas as seguintes variáveis presentes no Quadro 8: “As principais dificuldades na comercialização 

dos produtos e/ou serviços”e “Tipo de apoio que teve o empreendimento”. 
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Grupo 2: Este grupo compreende EES’s com atividades econômicas classificadas na 

agropecuária, extrativismo e pesca e na produção de artefatos artesanais; a maioria possui 

locais próprios de funcionamento. Suas práticas organizacionais, no âmbito interno, denotam 

a realização coletiva das seguintes atividades: produção, prestação de serviços ou trabalho, 

comercialização ou venda dos produtos, troca de produtos ou serviços e uso de equipamentos. 

Por outro lado, desenvolvem algumas atividades que não são realizadas de forma coletiva 

como uso de infraestrutura, aquisição de matérias-primas e insumos e obtenção de clientes ou 

serviços para os próprios sócios. Ressalto que a maior parte da matéria-prima e insumos 

obtidos pelos EES’s deste grupo é adquirida junto a empresas privadas, contudo, cogito que 

em torno de 25% adquirem de associados, o que indicia uma busca pela intercooperação e 

fortalecimento gradual do movimento associativista. Quanto à destinação do produto/serviço, 

em primeiro lugar surge a comercialização, e, em seguida, a realização de trocas dos produtos. 

Ressalto que na comercialização o objetivo é a venda direta ao consumidor, como principal 

meio de comercialização dos produtos e serviços, o que, consequentemente, acarretou na 

verificação de que 40% dos empreendimentos afirmaram como principal espaço de 

comercialização a entrega dos produtos de forma direta aos clientes. Apesar de êxito 

relativamente positivo em relação ao Grupo 1 este grupo de EES’s informa ter dificuldade na 

comercialização de produtos ou serviços. No acesso a algum tipo de apoio, assessoria ou 

capacitação, a maioria confirma a acessibilidade a tais serviços. Na remuneração média 

mensal por sócio esta tipologia consegue uma melhor situação se comparado ao Grupo 1, 

pois, varia de R$120,00 a R$350,00. 

 

Figura 10 – Continuum da Maturidade na Dimensão Econômica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após caracterizar os dois grupos gerados na análise, bem como a representação 

proposta por esta dimensão, é possível traçar um continuum (Figura 9) no qual os EES’s 
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- Presença de ações recíprocas. 
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exibem perfis enquadrados dentro deste. Dadas as caracterizações, posso afiançar que os 

EES’s do Grupo 1 tendem a estar no estágio embrionário, tendo em vista a situação de 

apresentar boa parte da atividade laboral de forma individualizada entre os sócios. Entretanto, 

percebe-se algo inquietante nas declarações dos EES’s de que na destinação dos produtos e/ou 

serviços a troca ocupa o primeiro lugar, fato que reforça a tese de Polanyi (1992) sobre a 

existência, desde os primórdios da sociedade outras formas de sistemas econômicos que 

movimentam e complementa a economia de mercado, e que fazem a integração entre aspectos 

econômicos e sociais, como o caso da reciprocidade e domesticidade. Quanto ao fato 

verificado no Grupo 1 depreendo como meio para garantir, primeiramente, o bem-estar dos 

membros através da segurança e soberania alimentar (domesticidade), caso dos 

empreendimentos rurais, bem como, a produção pode não tornar a comercialização viável 

para os sócios, ou, por fim, há uma limitação organizacional para lidar com ações no âmbito 

da economia mercantil (monetária), como, por exemplo, a comercialização no mercado. É um 

ponto que merece ser investigado. 

 Por sua vez, o Grupo 2, que reúne a maioria dos EES’s (45,2%), inclina-se à condição 

próxima do estágio de consolidação, tendo em vista que a maioria das atividade laborais é 

desenvolvida de forma coletiva, o que representa maior maturidade na organização econômica 

do empreendimento; tende a justiça social na produção. Outro item a ser relevado consiste na 

primeira opção na aquisição de matéria-prima ou insumo em empresas privadas. A segunda 

opção majoritária é a obtenção junto a associados (em torno de 25% do EES’s), o que 

demonstra a prática da intercooperação e fortalecimento movimento da economia solidária ao 

incorporar no estabelecimento das transações econômicas entre membros que desenvolvam 

práticas de respeito à economia solidária, na perspectiva de construção e manutenção de 

Redes Solidárias (MANCE, 2003).  

 Interessante observar que no Grupo 2 existe o predomínio da venda direta ao 

consumidor, retirando-se, desse modo, o atravessador do processo de comercialização 

possibilitando o contato direto com consumidores e a transmissão a este de informações 

acerca da origem dos produtos e, porque não dizer, a prática de preços justos. Posso inferir 

que a combinação entre economia mercantil e comportamentos, segundo França-Filho e 

Laville (2004), ditos complementares (não-mercantil e não-monetária) permitem ampliar o 

nível de remuneração média para os sócios do empreendimento, isto é, quanto maior a 

combinação de atividades laborais coletivas e ações recíprocas (trocas), há a tendência ao 

crescimento do nível de renda e, por extensão, um predomínio da sustentabilidade respeitando 

aspectos sociais e econômicos (monetários).  
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Cabe, adiante, discernir os processos de trocas de produtos ou serviço, para ver até que 

ponto se tratam de indicativos consistentes de práticas recíprocas associadas à dádiva. Assim, 

é necessário compreender em que medida as ações complementares à economia mercantil, 

oriundas das economias não-mercantil e não-monetária, são responsáveis pela manutenção do 

bem-estar dos membros dos EES’s praticantes de tais ações que resgatam a priorização dos 

vínculos sociais.  

 

 

Dimensão Organizacional 

 

A dimensão organizacional ocupa-se de categorias correspondentes ao processo de 

gestão do EES, neste caso as variáveis estudadas envolvem infraestrutura, habilidades 

gerenciais e técnicas e acesso aos meios de produção e ao crédito. Dessa maneira, estão 

associadas a princípios da economia solidária como autogestão e de formação dos sócios do 

EES’s, além de aspectos da infraestrutura do empreendimento. 

Para esta dimensão formaram-se três grupos/tipologias distintos de EES’s, conforme 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Distribuição dos Grupos para a Dimensão Organizacional 

Grupo/Tipologia N Subtotal (%) Total (%) 

1 77 40,5 34,8 

2 72 37,9 32,6 

3 41 21,6 18,6 

Subtotal 190 100,0 86,0 

Sem informação 31   14,0 

Total 221   100,0 

Fonte: elaboração do autor a partir do SIES (2007). 

 

 O Grupo 1 é detentor de 34,8% , o Grupo 2 de 32,6% e o Grupo 3 de 18,6% do total 

de empreendimentos. Ressalto que, para as análises serem bem-sucedidas, foi necessário 

retirar as variáveis
20

 que continham elevado índice de falta de resposta, a fim de diminuir o 

número de EES’s excluídos. Após a retirada ainda persistiram 31 (14% do total) casos de 

                                                 
20

 Foram retiradas da dimensão organizacional as seguintes variáveis presentes no Quadro 8: “Finalidade do 

financiamento/crédito” e “Dificuldade(s) enfrentada(s) para obtenção de crédito”. 
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exclusão por causa da ausência de informações em alguma das questões representadas pelas 

variáveis da dimensão organizacional (ver Quadro 9), as quais não foram retiradas, pois, 

poderiam ser tiradas sem acarretar prejuízos à análise. 

 Os três grupos/tipologias gerados na dimensão organizacional são caracterizados com 

os seguintes perfis.  

 

Grupo 1: Este grupo caracteriza-se pela maioria dos EES’s terem sede própria. Quanto à 

estrutura organizacional que visem ao incremento de processos augestionários, observo que 

predomina a configuração em instâncias de direção, coordenação, assembleia de sócios e 

conselho fiscal. Este grupo compreende EES’s cujos recursos para o início das atividades em 

sua maioria vieram dos próprios sócios, por meio de capitalização ou cotas e, em menor 

proporção, sequencialmente, por doações e empréstimos. Outro fato é que os EES’s deste 

grupo declararam ter necessidade de financiamento e alegaram encontrarem dificuldade para 

tal. Quanto à obtenção de apoio, a maioria dos empreendimentos respondeu que obteve/ou 

tem assistência técnica e/ou gerencial como principal apoio. Observo que os EES’s deste 

grupo apresentam uma média de quatro funcionários não sócios. 

 

Grupo 2: Este grupo caracteriza-se pela predominância de EES’s com sede própria. Quanto 

às estruturas organizacionais dos EES’s, a maioria tem presente a instância de direção e 

coordenação, de assembleia de sócios e a estrutura de conselho fiscal. No aspecto da origem 

dos recursos para dar início as atividades do EES, as doações e os recursos dos próprios 

sócios por meio de capitalização ou cotas têm percentual similar. Quanto à necessidade de 

financiamento, a maioria dos empreendimentos deste grupo confirma e, de forma 

contraditória, expõe não ter qualquer dificuldade para obtenção de financiamento ou crédito. 

Neste grupo, descubro que contou com apoio, por meio de assistência técnica e/ou gerencial e 

qualificação profissional, técnica, gerencial. Pondero que, em relação à participação de 

funcionários não sócios nas atividades o percentual é aproximadamente zero (0,2%).  

 

Grupo 3: Este grupo aglutina EES’s que, em sua maioria, tem sede cedida ou emprestada. 

Quanto à estrutura organizacional apresenta as instâncias de direção e coordenação, e a 

estrutura de assembleia de sócios. Referente à origem dos recursos para o começo das 

atividades, prevalece as oriundas de doações. Este grupo engloba EES’s que declaram ter 

necessidade de financiamento. A maioria alega encontrar dificuldades para financiamento ou 

crédito. No que concerne ao apoio na formação e qualificação dos empreendimentos, aparece 
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como principal tipo a assistência técnica e/ou gerencial. Ressalto que a média de funcionários 

não sócios exercendo alguma atividade no EES é próxima a zero (0,2%), similar ao Grupo 2. 

 
Traçados os três perfis de grupos/ tipologias de EES’s na dimensão organizacional é 

possível estabelecer as seguintes considerações. 

O Grupo 1 é o maior em número de EES’s e representa o perfil próximo a um estágio 

de consolidação desta dimensão associado aos princípios da economia solidária almejado 

(autogestão, valorização da aprendizagem e da formação profissional permanentes). Num 

olhar sob o continuum desta dimensão, este grupo pode localizar-se na escala próximo ao 

estágio de consolidação. 

 

Figura 11 – Continuum da Maturidade na Dimensão Organizacional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 Observo um engajamento dos sócios destes empreendimentos em reunirem esforços a 

fim de obter infraestrutura e recursos financeiros próprios para o início e desenvolvimento do 

empreendimento. Parcela significativa dos EES’s detém algum tipo de apoio de assistência 

técnica e gerencial para as práticas organizacionais, e buscam permanentemente obter algum 

tipo de formação.  

 Outro fator existente nos EES’s do Grupo 1 são as estruturas organizacionais 

participativas necessárias ao desenvolvimento e à consolidação de um processo decisório 

autogestionário, como direção e coordenação, assembleia de sócios e conselho fiscal. Isto 

ratifica a disposição dos empreendimentos em conduzirem suas práticas organizacionais para 

um modelo autogestionário, que segundo Tenório (1998) caracteriza-se por um processo 

gerencial participativo e dialógico, isto é, as decisões são do coletivo e buscam atender a 

gestão e demanda e necessidade sociais.    
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Um aspecto que merece relevo é que, entre os três grupos gerados nesta dimensão, o 

Grupo 1 é marcado pela maior presença de trabalhadores não sócios exercendo atividade 

laboral no empreendimento, o que, em longo prazo, pode levá-lo a adotar práticas 

organizacionais contraditórias aos princípios da economia solidária e estruturas e práticas 

organizacionais semelhantes às organizações empresariais (empresarização), com perigo de 

resvalar para uma lógica racional predominantemente instrumental.  

 O Grupo 2 traz um perfil semelhante ao Grupo 1 nos demonstrativos das categorias, 

no entanto, com frequência de EES’s detendo infraestrutura e recursos financeiros com menor 

autonomia do que os empreendimentos do Grupo 1. Todavia, demonstra algo positivo quanto 

à presença de mão-de-obra não sócio no empreendimento. Verifiquei que a média é irrisória, 

ou seja, os EES’s deste grupo não são adeptos de trabalho não sócio. Na perspectiva da 

análise a partir do continuum desta dimensão, pondero que os EES’s deste grupo se situam na 

escala como o grupo mais próximo do estágio de consolidação. 

 Por fim, o Grupo 3 diz respeito aos EES’s que ainda se encontram em um estágio 

inicial de estruturação, apresentando indícios da presença maciça de grupos informais, o 

predomínio de empreendimentos que não detêm estrutura de conselho fiscal, comum em 

modos organizacionais formais da economia solidária (por força da legislação), tais como 

associação e cooperativa. Mas, é valido ressaltar que é marcante a presença da estrutura de 

assembleia. 

 Em uma análise, a partir do continuum desta dimensão e do perfil deste grupo, este se 

localiza no estágio embrionário, marcado pela dependência externa (doações) para o início e 

continuidade das atividades do EES. 

 Enfim, nas considerações sobre a dimensão organizacional é possível verificar que três 

grupos congregam EES’s em estágios distintos de organização, porém, nenhum grupo revelou 

características significativas que destoassem dos princípios da economia solidária 

relacionadas à busca pela implementação e manutenção de um processo decisório 

autogestionário, com espaços que privilegiam tais ações, ou que os enquadrassem com 

estruturas e práticas associadas à predominância de racionalidade instrumental. 

 

Dimensão Ambiental 

 

Por fim, foram analisados os aspectos da dimensão ambiental que prezam pela forma 

de produção e consumo, observando a relação entre a gestão do EES e o respeito à qualidade 

socioambiental do território.  
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 A partir do banco de dados do SIES foi possível obter quatro grupos distintos de 

EES’s, distribuídos de forma equilibrada, conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Distribuição dos Grupos para a Dimensão Ambiental 

Grupo/ Tipologia N Subtotal (%) Total (%) 

1 63 28,5 28,5 

2 52 23,5 23,5 

3 59 26,7 26,7 

4 47 21,3 21,3 

Subtotal 221 100 100 

Total 221   100 

Fonte: elaboração do autor a partir do SIES (2007). 

 

 Apesar do equilíbrio na distribuição dos empreendimentos nesta dimensão, há o 

predomínio do Grupo 1 com 28,5%, seguido respectivamente pelo Grupo 3 com 26,7%, o 

Grupo 2 com 23,5% e Grupo 4 com 21,3% do total de EES’s. 

Nesta dimensão, não foram necessárias exclusões de variáveis dada a circunstância de 

todos os EES’s (221 no total) terem respondido às questões relacionadas à dimensão 

ambiental. 

Os quatro grupos/tipologias obtidos na dimensão ambiental apresentam os seguintes 

perfis: 

 

Grupo 1: Este grupo compreende empreendimentos que afirmam ter iniciativas com vistas à 

qualidade de vida de consumidores de seus produtos ou serviços. No entanto, não há a oferta 

de produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos visando à qualidade vida de consumidores. 

Não desenvolvem o incentivo ou a promoção de consumo ético e comércio justo, nem 

disponibilizam de informações referentes aos produtos, visando ao mesmo objetivo, e nem 

dos preços dos produtos para facilitar ao acesso dos consumidores. Quanto à qualificação e 

qualidade do produto ou serviço visando à qualidade de vida de seus consumidores, os 

empreendimentos deste grupo relatam preocupação com este tema. Todavia, em relação à 

geração de resíduos, provenientes da atividade produtiva, atestam produzir lixo ou sobra de 

materiais sem a preocupação em implantar iniciativas de redução de resíduos. A destinação se 

dá, na maioria, através da coleta de lixo regular do município. 
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Grupo 2: Este grupo aglutina EES’s que afirmam ter iniciativa com vistas à qualidade de vida 

de consumidores de seus produtos ou serviços. A maioria fornece produtos orgânicos ou 

livres de agrotóxicos visando à qualidade vida de consumidores de seus produtos ou serviços. 

Apresentam incentivo ou promoção de consumo ético e comércio justo tendo em vista o 

mesmo objetivo. No entanto, os empreendimentos deste grupo não fornecem informações dos 

produtos aos consumidores visando à qualidade. Em relação ao preço dos produtos, a maioria 

dos EES’s deste grupo caracteriza-se por oferecê-los de modo compatível ao facilitar o 

acesso. Por outro lado, este grupo não observa o desenvolvimento da qualificação e qualidade 

do produto ou serviço visando à qualidade de vida de seus consumidores. Quanto à produção 

de lixo ou sobra de materiais na atividade produtiva, todos afirmaram, fazer o 

reaproveitamento dos resíduos no próprio empreendimento, seguido do ato da queima e 

incineração. 

 

Grupo 3: Este grupo reúne EES’s que não têm iniciativa com vistas à qualidade de vida de 

consumidores de seus produtos ou serviços. Como consequência, não oferecem produtos 

orgânicos ou livres de agrotóxicos, nem tampouco incentivam ou promovem o consumo ético 

e comércio justo visando à qualidade de vida dos consumidores. Os empreendimentos não 

disponibilizam informações a respeito dos produtos aos seus clientes e nem aplicam preços 

dos produtos para facilitar o acesso. Este grupo não se qualifica nem se preocupa com a 

qualificação e qualidade do produto ou serviço visando à qualidade de vida de seus 

consumidores. Na produção de lixo ou resíduos, a maioria afirma não produzirem, enquanto 

os poucos que produzem alegam realizar outro tratamento e/ou destino diferenciado para os 

resíduos. 

 

Grupo 4: Os EES’s que compreendem este grupo têm iniciativas com vistas à qualidade de 

vida de consumidores de seus produtos ou serviços. A maioria diz ter oferta de produtos 

orgânicos ou livres de agrotóxicos visando à qualidade vida dos consumidores. A maioria não 

desenvolve incentivos ou promoção de consumo ético e comércio justo visando ao objetivo 

acima exposto. Por conseguinte, relatam não ter ações de disponibilização de informações dos 

produtos aos consumidores, bem como não praticam preços dos produtos que facilite o 

acesso. Outra característica do grupo de EES’s é a de não priorizar nas suas atividades a 

qualificação e qualidade do produto ou serviço. Quanto à geração de lixo ou sobra de 

materiais, que mencionam produzir, tem destinação final para outro tipo de tratamento e/ou 

destino diferenciado para os resíduos, não informado claramente na pesquisa. 
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 Diante dos perfis expostos, concluo que, de forma geral, há duas grandes tipologias de 

empreendimentos (agregando pares de grupos), todavia com grau de consciência e ações 

ambientais distintos por parte dos sócios.  

 Os Grupos 1 e 3 estão desprovidos de ações efetivas de preservação ambiental. Em sua 

maioria são empreendimentos urbanos ou industriais de beneficiamento que não privilegiam o 

uso de produtos que respeitam o meio ambiente e nem se empenham por atitudes de 

responsabilidade com as gerações futuras. Além de não terem preocupação em promover o 

consumo ético e justo. 

 A outra aglutinação refere-se aos Grupos 2 e 4 que compreendem EES’s atuantes na 

oferta de produtos orgânicos ou livre de agrotóxicos, praticantes do consumo ético e comércio 

justo, da aplicação de preços facilitados para o acesso do consumidor e destinação adequada 

dos resíduos gerados. A maioria dos EES’s do Grupo 2 reúnem ações, mesmo que pontuais, 

de consciência e atitudes próximas à consciência ambiental pensada nos princípios da 

economia solidária.  

 

Figura 12 – Continuum da Maturidade na Dimensão Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baseado na análise de um continuum de predominância dos perfis de acordo com a 

dimensão ambiental, considero que os empreendimentos do Grupo 2 são os que se encontram 

em melhores condições, pois, caminham para o aprimoramento da consciência e ações de 

caráter social e ambiental. Este fato deve-se ao elevado número de EES’s deste grupo que são 

praticantes da agricultura ecológica (orgânica, agroecológica, permacultura, biodinâmica, 

entre outros). Todavia, não está presente uma consciência coletiva de promoção da prática 

ecológica para além do empreendimento, numa perspectiva, segundo Mourão (2006) de 

Estágio embrionário 
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social (comércio justo) e 

ambiental (produção e 

consumidor)  
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consciência social 
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ambiental (produção e 

consumidor)  

 

2 1 
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promoção do consumo consciente
21

, bem como a participação em movimentos relacionados à 

defesa e preservação do meio ambiente. 

 O Grupo 1 encontra-se num estágio intermediário entre o embrionário e o de 

consolidação, haja vista demonstrar preocupação e busca pela qualidade do produto oferecido 

ao consumidor. Há presença de intenções de que se devem aperfeiçoar as ações efetivas de 

respeito ao meio ambiente e ao consumidor dentro da perspectiva de consumo consciente.  

 Por outro lado, o Grupo 4, apesar de apontar iniciativas visando à qualidade de vida do 

consumidor como a disponibilização de produtos livres de agrotóxicos, suas ações efetivas 

ainda são primárias haja vista a consciência social e ambiental limitada à produção, pois, nos 

demais itens, como consumo ético e comércio justo, e destinação dos resíduos da produção, 

não há sensibilização dos membros. De acordo com estes levantamentos, no continuum desta 

dimensão, o Grupo 4 encontra-se no estágio embrionário.  

 Por fim, o Grupo 3 encontra-se alheio aos aspectos ambientais, dado seu perfil de 

fragilidade no âmbito da consciência social e ambiental e de ações efetivas na produção. Este 

fato é preocupante na medida em que este representa 59 EES’s do Oeste Potiguar (26,7%). 

Por isso, no continuum desta dimensão o grupo aparece no início da escala, com a premente 

necessidade de atentar para esta dimensão da gestão social e do princípio da economia 

solidária concernente ao cuidado com o ambiente e à responsabilidade com as gerações 

futuras. 

 Em um panorama geral, observo que, dentre todas as dimensões da gestão social 

abordadas nesta pesquisa, a ambiental é a mais frágil nas práticas organizacionais dos EES’s 

do Oeste Potiguar, fator que requer maior atenção na etapa  da análise qualitativa. Far-se-á a 

averiguação de como, na prática, são encaradas as ações nesta dimensão, se os dados obtidos 

via SIES são corroborados pelos casos analisados. 

 Após a análise das dimensões da gestão social no âmbito dos EES’s do Oeste Potiguar, 

é possível constatar que suas práticas organizacionais não estão completamente discrepantes 

dos elementos da gestão social e dos princípios da economia solidária, e nem apresentam 

claramente uma predominância da racionalidade instrumental guiando as práticas. Todavia, é 

necessário enfatizar que os empreendimentos atravessam estágios distintos de 

desenvolvimento destas práticas, conforme verificado nos diferentes perfis de 

grupos/tipologias obtidos através da abordagem quantitativa.  

                                                 
21

 Um consumidor consciente se preocupa como impacto da produção e do consumo sobre o meio ambiente; 

mobiliza outros consumidores para a prática do consumo consciente. Assim, busca a melhor relação entre preço, 

qualidade, relações de trabalho e atitude sociambiental na produção e consumo de produtos e serviços oferecidos 

no mercado (MOURÃO, 2006). 
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No próximo item, prossigo com o aprofundamento das análises, em abordagem 

qualitativa, de estudos de casos de empreendimentos do Oeste potiguar para entender algumas 

lacunas deixadas na abordagem quantitativa, assim como, ver em que medida essa abordagem 

confirma as caracterizações evidenciadas na análise de cluster.  

 

4.3 Aprofundando a análise das dimensões da Gestão Social dos Empreendimentos 

Econômicos Solidários do Oeste Potiguar a partir do enfoque qualitativo 

 

 Após as análises oriundas das tipologias geradas em cada dimensão, nesta etapa dos 

resultados, traçarei o perfil dos EES’s a estudados qualitativamente com o intuito de dirimir 

inquietações geradas na análise de cluster e melhor compreender de dimensões e categorias 

trabalhadas na etapa qualitativa.  

 Tendo em vista as tipologias originadas na análise de cluster, procurei determinar um 

perfil que especificasse características presentes nos EES’s com percentuais representativos 

perante a totalidade, tendo o critério de investigar casos em que os percentuais merecessem 

uma análise minuciosa, mesmo que não majoritários, mas estivessem associados aos 

princípios da economia solidária. Desta forma, obtive o seguinte perfil de EES a ser estudado 

detidamente. 

 

Quadro 10 – Perfil de EES para Estudo Qualitativo das Dimensões, Categorias e 

Variáveis da Gestão Social  

Dimensões Categorias de Análise Variáveis 

Sociopolítica 

- Efetivação da 

democracia 

autogestionária na 

tomada de decisões, no 

nível interno 

(participação e 

engajamento) 

- Motivação para criação do empreendimento  

- Busca de uma alternativa ao desemprego e/ou uma   

condição para obter acesso a financiamentos e outros 

apoios 

 

- As formas de participação dos(as) sócios(as) nas decisões 

- Os(as) sócios(as) participam das decisões cotidianas e 

da eleição da diretoria através da assembleia geral  

 

- Periodicidade mensal da assembleia geral/reunião do 

coletivo de sócios(as) do empreendimento  

- Participação externa  

(redes e articulações) 

- Participação do empreendimento em alguma rede ou fórum 

de articulação  

- Participação ou desenvolvimento, por parte do 

empreendimento, em alguma ação social ou comunitária  

Econômica - Economia Mercantil 

- Ações que são realizadas de forma coletiva pelos(as) 

sócios(as) do empreendimento  

- Produção, prestação de serviços ou trabalho  

- Destinação dos produtos e/ou serviços (comercialização e 

troca) 
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- Economia Não-

Mercantil 

- Empreendimentos tiveram acesso a algum tipo de apoio, 

assessoria, assistência ou capacitação  

- Economia Não-

Monetária 
- Destinação dos produtos e/ou serviços (troca) 

Organizacional 

- Infraestrutura - Teve apoio através de assistência técnica e/ou gerencial  

- Estrutura organizacional 

e Habilidades gerenciais 

e técnicas 

- A instâncias de direção e coordenação do empreendimento 

- Assembleia de sócios(as)  

- Acesso aos meios de 

produção e ao crédito; 

- Recursos dos(as) sócios(as) e doações como principais 

recursos para iniciar as atividades do empreendimento  

- Empreendimentos que necessitam de financiamento/crédito  

 

Ambiental 

- Consciência ambiental 

através de ações 

- Os empreendimentos que tem alguma iniciativa com vistas à 

qualidade de vida dos(as) consumidores(as) de seus produtos 

e/ou serviços  

- Padrão de apropriação, 

utilização e gestão dos 

recursos naturais 

- O empreendimento que gera algum tipo de resíduo a partir 

da atividade produtiva ou da prestação de serviços  

- Tratamento e/ou destino dado aos resíduos gerados na 

produção 

 

 Após a escolha do perfil, realizei um filtro no banco de dados obtendo os EES’s que se 

enquadrassem neste. Uma vez que persistiu um quantitativo elevado de empreendimentos (30 

EES’s), resolvi aplicar critérios complementares à seleção: 

 

 Respeitar o quantitativo de dois EES’s urbanos (produção e serviço) e dois EES’s 

rurais,
22

 pois, é factível defender que o espaço de origem e atuação do 

empreendimento influencia a dinâmica de funcionamento e resultados alcançados;  

 Ter a representatividade das três formas predominantes de organização – Associação 

(70%), Grupo Informal (17%) e Cooperativa (11%) – haja vista nuances específicos 

de cada forma organizacional. Assim, seleção deveria propiciar o conhecimento das 

três formas de manifestação organizacional de empreendimentos atuantes no campo 

da Economia Solidária;  

 Estar localizado nos Territórios da Cidadania Açu-Mossoró e/ou Sertão do Apodi, 

privilegiando estes territórios devido à dinamicidade socioeconômica, segundo o 

resgate histórico da região Oeste;  

 Preferir EES que ainda não foram alvo de estudos acadêmicos, possibilitando, desse 

modo, desvendar elementos inéditos ao meio acadêmico; 

                                                 
22

 Nas análises, verifiquei que seria interessante mesclar uma seleção de EES’s urbanos e rurais para privilegiar 

ao máximo as diferenças de práticas organizacionais existentes nestes dois tipos de empreendimentos na 

pesquisa. 
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 Estar recebendo, atualmente, algum tipo de assessoria ou acompanhamento técnico, 

tendo em vista a probabilidade de obter material sistematizado dos EES’s junto às 

entidades de apoio. Ter EES’s em situação similar de apoio, tendo em vista que 

estudos anteriores, a exemplo de Meira (2005), atentam para a relevância da entidade 

de apoio no êxito da gestão; 

 Ser acessível e concordar com a participação na pesquisa e, dessa forma, facilitar a 

interação do pesquisador nas atividades do EES, bem como propiciar um ambiente 

amistoso para obtenção de informações.  

 

Uma vez tendo estabelecido estes novos critérios, cheguei aos empreendimentos 

nominados no quadro 11.  

Quadro 11 – Empreendimentos Econômicos Solidários selecionados  

para pesquisa qualitativa  

NOME DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO ANO SETOR  

Associação de Agricultores e Agricultoras Agroecológicos 

Oeste Verde – AAOEV 
Umarizal 2002 Produção Rural  

Associações dos Produtores e Produtoras da Feira 

Agroecológica de Mossoró - Aprofam 
Mossoró 2007 Produção/Rural 

Cooperativa de Mulheres Prestadoras de Serviços de 

Mossoró – Coopermups 
Mossoró 2002 Serviço/Urbano 

Grupo de Mulheres Unidas pela Arte Mossoró 2005 Produção/Urbano 

Fonte: elaboração do autor, 2010. 

 

 Esta opção pelo EES’s supracitados apresenta determinada restrição por não abarca 

maior número de empreendimentos, e também por agregar 2 do campo da agroecologia que 

apresenta características diferenciadas a um EES rural de produção agrícola convencional.  

A pesquisa qualitativa foi então desenvolvida nesses empreendimentos tendo como 

meta o aprofundamento a respeito das categorias e variáveis escolhidas, em cada uma das 

dimensões (conforme Quadro 9), a partir da aplicação de um roteiro de grupo focal com os 

sócios (conforme Apêndice C). 

  No próximo item, explano os casos estudados e os resultados obtidos. 
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4.4 Conhecendo os Empreendimentos Econômicos Solidários do Oeste Potiguar 

estudados a partir do enfoque qualitativo 

 
Nesta etapa da pesquisa, relato uma breve caracterização dos empreendimentos 

econômicos solidários que compõem o campo de estudo qualitativo, os quais foram 

constituídos, de modo geral, visando à promoção de geração de renda coletiva, pelo 

estreitamento das relações sociais para a atuação coletiva de fortalecimento de grupos sociais 

excluídos do mercado de trabalho. São estes: Associação de Agricultores e Agricultoras 

Agroecológicos Oeste Verde (AAOEV), Associações dos Produtores e Produtoras da Feira 

Agroecológica de Mossoró (Aprofam), Cooperativa de Mulheres Prestadoras de Serviços de 

Mossoró (Coopermups), Grupo de Mulheres Unidas pela Arte. 

A pesquisa qualitativa ocorreu entre janeiro e maio de 2011, a partir do contato e 

participação, através de observação direta nas atividades semanais ou mensais. Reitero que a 

seleção respeitou a diversidade de formas organizacionais presentes no campo da economia 

solidária: associações, cooperativas e grupos informais. A seguir, abordo as diferentes 

trajetórias de constituição e manutenção dos empreendimentos. 

 

Fortalecendo experiências agroecológicas: a Associação de Agricultores e Agricultoras 

Agroecológicos Oeste Verde (AAOEV) 

 

A busca pela sustentabilidade na produção 

rural e o fortalecimento da agricultura 

agroecológica foram os motes que impulsionaram 

o início da Associação de Agricultores e 

Agricultoras Agroecológicos Oeste Verde 

(AAOEV), no ano de 2002.   

  Este processo tem início com a atuação da 

organização não-governamental (ONG) Diaconia, 

organização social sem fins lucrativos e de inspiração cristã que atua alicerçada nos seguintes 

princípios e valores: construção coletiva e participação, reflexão e vivência, trabalho em 

construção e intercâmbio de saberes, respeito à diversidade e gestão participativa 

(DIACONIA, 2010). Esta entidade tem atuação nas Regiões Metropolitanas de Recife, 
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Fortaleza e Natal, no Médio Oeste do Rio Grande do Norte, e no Sertão do Pajeú de 

Pernambuco.  

Nas suas ações, a Diaconia, busca o crescimento das comunidades tanto urbanas como 

rurais. Desta forma, o conhecimento local é o ponto de partida para a formulação de propostas 

técnicas. A troca de experiências entre as pessoas como sujeitos e participantes das ações é 

uma importante estratégia deste intercâmbio.  

Na sua atuação, encontra-se o Programa de Apoio à Agricultura Familiar (PAAF) que 

tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar da 

região semiárida brasileira. Assim, este Programa tem atuado no Médio Oeste do Rio Grande 

do Norte com a construção do conhecimento agroecológico, junto à famílias agricultoras, 

baseado nos preceitos sustentáveis e fomentando a comercialização direta do agricultor 

familiar agroecológico junto à populações rural e urbana, eliminando a dependência do 

atravessador e fortalecendo a prática do comércio justo (DIACONIA, 2010).  

E sob tais preceitos que a Diaconia presta assessoria técnica e de extensão rural 

(ATER) junto aos agricultores e agricultoras do Médio Oeste Potiguar, conduzindo, dentro de 

suas ações, o processo de intercâmbio de experiências agroecológicas realizadas no estado de 

Pernambuco, em especial, as apoiadas pelo Centro Sabiá.
23

 

Assim, agricultores e agricultoras do Médio Oeste Potiguar tiveram a oportunidade de 

conhecer, em 1999, as experiências da Associação de Agricultores e Agricultoras 

Agroecológicos de Bom Jardim (Agroflor) e a Associação de Desenvolvimento Sustentável 

da Serra da Baixa Verde (Adessu) que atuam no desenvolvimento da agroecologia no estado 

de Pernambuco. Após retornarem ao Rio Grande do Norte, tais agricultores iniciaram 

conversações no sentido de desenvolverem uma organização do mesmo porte, e, com o apoio 

da Diaconia, fundaram, em 2002, a Associação de Agricultores e Agricultoras 

Agroecológicos Oeste Verde (AAOEV).  

 

A Oeste Verde nasceu para fortalecer o grupo de agricultores e agricultoras 

que faziam agroecologia e tinham assistência da Diaconia para garantir que 

não usavam veneno na produção. Mas tivemos e, até hoje, temos dificuldade 

em levar as pessoas para se reunirem ou terem capacitação fora da sua 

propriedade. (associado fundador) 

 

                                                 
23

 O Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá é uma organização não governamental com sede no 

Recife, Pernambuco, fundada em 1993, que trabalha para promoção da agricultura familiar dentro dos princípios 

da agroecologia. Desenvolvendo e multiplicando a Agricultura Agroflorestal, também conhecida como 

Agrofloresta ou Sistemas Agroflorestais. E tem como missão "Plantar mais vida para um mundo melhor, 

desenvolvendo a agricultura familiar agroecológica e a cidadania" (CENTRO SABIÁ, 2010). 
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Inicialmente, a associação contou com nove agricultores. Posteriormente, foi atraindo 

mais interessados, porém, a oscilação foi (e ainda é) constante, como relata um associado: 

 

Se todos que tem cadastro na associação ainda participassem... Tínhamos 

mais ou menos cem pessoas na Oeste Verde. Aí o trabalho era mais fácil, 

porque tínhamos mais pessoas e maior produção e mais desenvolvimento 

para todos. (associado da AAOEV) 

 

Com os esforços dos associados, em conjunto com a assistência técnica realizada pela 

Diaconia, é possível checar os reflexos positivos nas práticas agroecológicas nas propriedades 

dos associados. Esta constatação chamou a atenção de outros agricultores ao perceberam que 

as técnicas e tecnologias adotadas poderiam lhes ser benéficas e rentáveis. Assim, tiveram o 

apoio da Diaconia e iniciaram o processo de transição agroecológica, e, em seguida, 

ingressaram na Associação. 

 A AAOEV em março de 2011 contava com trinta e cinco associados pertencentes a 

três municípios da região, Umarizal, Lucrécia e Caraúbas, e está em processo de inserção o 

município de Rafael Godeiro, por intermédio de um grupo de jovens agricultores. 

Ressalto que os associados recebem curso de multiplicadores, assistência técnica e 

extensão rural por parte da Diaconia e, dessa maneira, realizam atividades de socialização de 

práticas agroecológicas em suas comunidades e assentamentos de origem. Apoiada pela 

Diaconia e pelo Projeto Dom Hélder Câmara
24

 (PDHC), a Associação propicia intercâmbios e 

dias de campo para seus associados, a fim de conhecerem outras propriedades que adotam as 

práticas agroecológicas.  

Desde o início de suas atividades até 2010, a AAOEV tem o apoio da Diaconia, como 

citado anteriormente, bem como do PDHC que disponibiliza capacitações em hortas e 

pomares orgânicos, aos associados, com a finalidade de formar multiplicadores de tais 

práticas em suas comunidades.  

Além do estímulo à agroecologia, a AAOEV trabalha com seus associados a 

importância de inserir a família na produção agrícola, evitando, assim, que seja contratada 

mão-de-obra externa à propriedade familiar, e, por outro lado, contribuir para o estreitamento 

das relações sociais da família e com a comunidade do entorno.  

                                                 
24

 O Projeto Dom Helder Câmara é um acordo de empréstimo entre o Governo Brasileiro, através do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrário (FIDA). 

Desenvolve ações estruturantes para fortalecer a Reforma Agrária e a Agricultura Familiar no semiárido 

nordestino, investe efetivamente na articulação e organização dos espaços de participação social. Atua em seis 

estados da Região Nordeste: Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí (PROJETO 

DOM HELDER CÂMARA, 2011). 
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Outro estímulo é que os associados façam parte do coletivo da comunidade ou 

estimule a realização de mutirões de auxílio aos moradores da comunidade e/ou assentamento, 

como, por exemplo, em momentos de colheita ou limpeza da propriedade para plantio. Desta 

forma, incentivam a sociabilidade primária com elevado grau de proximidade, os quais 

facilitam atos de dádiva (MARTINS, 2004).  

Para tornar-se associado da Associação de Agricultores e Agricultoras Agroecológicos 

Oeste Verde (AAOEV) não é exigido qualquer termo de adesão ou outro documento, sendo 

necessário apenas que o agricultor se torne adepto das práticas agroecológicas. Além disso, 

deve participar de três reuniões consecutivas, a partir das quais o futuro associado tornar-se-á 

capacitado a aplicar o que lhe foi ensinado.  

Para manutenção como associado, além de contribuição financeira para a adesão e a 

mensalidade para auxiliar nos custeios das rotinas administrativas da AAOEV, deve o sócio 

participar das reuniões mensais da associação e continuar aplicando as técnicas 

agroecológicas. Caso contrário, o associado é excluído do quadro da associação, conforme 

reza o estatuto da AAOEV.  

A AAOEV auxilia o desenvolvimento dos seus associados por meio da produção 

agrícola de forma sustentável, a realização das trocas de experiências, sementes e produtos 

agrícolas, além de viabilizar o escoamento da produção, através de um espaço de 

comercialização nas feiras municipais de Caraúbas e de Umarizal com barracas 

personalizadas de produção agroecológica. Some-se a isso, o acesso a programas 

governamentais de compra direta como o Programa de Aquisição de Alimentos
25

 (PAA), via 

Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Emater-RN), e, 

mais recentemente, com o início das negociações para participação dos associados no 

Programa Nacional de Alimentação Escolar
26

 (PNAE) junto às escolas municipais de 

Umarizal.  

 

 

                                                 
25

 Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) objetiva garantir o acesso a alimentos em 

quantidade e regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional. Como 

também, contribuir para a formação de estoques estratégicos e permitir aos agricultores familiares que 

armazenem seus produtos para que sejam comercializados a preços mais justos, além de promover a inclusão 

social no campo (SAF/MDA, 2011). 
26

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, garante, por meio da 

transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica (educação 

infantil, Ensinos Fundamental e Médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e 

filantrópicas. Desde junho de 2009, a partir da Lei nº 11.947, pelo menos 30% do valor destinado à alimentação 

escolar brasileira devem ser investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar (FNDE, 2011). 
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Na busca pela garantia da origem e comercialização coletiva, da produção 

agroecológica: a Associações dos Produtores e Produtoras da Feira Agroecológica de 

Mossoró (Aprofam) 

 

Esta associação tem uma trajetória comum há outros empreendimentos econômicos 

solidários, que é a busca pela geração de renda. O grupo existe desde 2007 com a criação da 

Feira Agroecológica de Mossoró, e agregou, inicialmente, sete agricultores oriundos de 

projetos de assentamento no município de Mossoró, Rio Grande do Norte, que procuravam 

por um espaço para escoamento da produção agroecológica. Para tanto, contou com os apoios 

conforme quadro 12.  

Todavia, apenas em 2008 a Associação foi legalmente registrada. A formalização se 

deu dada à exigência da legislação de produção agrícola orgânica. Observo que no campo da 

agricultura orgânica inexistia normatização oficial, e graças ao seu crescimento na produção e 

na comercialização, o Governo Federal decidiu regulamentar, tendo início com a Lei 

10.831/2003 e, posteriormente, com o Decreto 6323/2007 que regulamentou a referida Lei de 

23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, disciplinando medidas 

relativas à qualidade dos produtos e processos neste setor agrícola. 

 

Quadro 12 – Organizações que apoiaram a criação da Aprofam  

Atores Externos Tipo de participação 

Sebrae Barracas, capacitação 

Prefeitura Cessão do Espaço 

Emater Capacitação 

Neates
27

 Marketing  
Fonte: elaboração do autor, 2011. 

 

A regulamentação técnica estabeleceu o prazo limite de 31 de dezembro de 2010 para 

a adequação dos produtores a esta normativa. Dentre estas adequações, está presente o 

controle da comercialização com vistas a garantir a qualidade. Por sua vez, organização do 

produto agrícola pode se realizar de três formas (MAPA, 2011): 

 

 

                                                 
27

 O Núcleo Estadual de Assistência Técnica em Economia Solidária (NEATES) é parte integrante da política 

pública coordenada pela Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES, vinculada ao Ministério do 

Trabalho e Emprego – MTE, que visa disponibilizar assessoria técnica aos Empreendimentos Econômicos 

Solidários (EES’s). No Rio Grande do Norte é executado pela Associação de Apoio as Comunidades do Campo 

(AACC-RN). 



 

 

145 

a) Certificação por Auditoria 

 

Nesta modalidade, as certificadoras públicas ou privadas, credenciadas pelo Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), empregam procedimentos e critérios de 

avaliação da conformidade para a agricultura orgânica. Esta certificação exige que a avaliação 

seja feita por uma certificadora independente (credenciada pelo MAPA), sem vínculo direto 

com quem produz ou com quem compra. Cabe à certificadora a responsabilidade de incluir a 

organização que obtém certificação no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos e autorizar 

a exibição do selo do SisOrg. 

 

b) Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade Orgânica 

 

Os Sistemas Participativos de Garantia (SPG) trata da certificação através da 

responsabilidade coletiva de produtores, consumidores, técnicos e quem mais se interesse. O 

SPG tem de possuir um Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC), 

credenciado pelo MAPA, cuja responsabilidade consiste em avaliar a conformidade orgânica 

dos produtos para, mais tarde, incluir os produtores orgânicos no Cadastro Nacional de 

Produtores Orgânicos e autorizá-los a usar o selo do SisOrg. 

 

c) Controle Social na Venda Direta sem Certificação 

 

Por reconhecer a importância da 

relação de confiança e reciprocidade 

estabelecida entre produtores e 

consumidores, a legislação brasileira previu 

esta modalidade com objetivo de abrir uma 

exceção na obrigatoriedade de certificação 

dos produtos orgânicos vendidos diretamente 

aos consumidores, em feiras e pequenos 

mercados locais. Entretanto, os produtores têm de constituir uma Organização de Controle 

Social (OCS), cadastrada em órgãos fiscalizadores como MAPA. Assim, é necessário 

constituir o grupo de agricultores familiares, por meio de associação, cooperativa ou 

consórcio. Por sua vez, o OCS orienta os associados quanto à qualidade dos produtos 
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orgânicos que, para que ter credibilidade e ser reconhecida pela sociedade, precisa estabelecer 

uma relação de organização, comprometimento e confiança entre os participantes. 

 

No caso da Aprofam, a formalização para se credenciar à condição de OCS, visando 

cumprir a regulamentação para venda certificada da produção orgânica, e a oferta de garantia 

do produto ao consumidor, gerando diferencial e agregando valor aos produtos e à feira.  

 

Assim, seus associados constituíram como a missão:  

 

Ampliar a comercialização dos produtos orgânicos saudáveis e de 

qualidade para os consumidores, considerando a preservação e a 

conservação do meio ambiente, e promover a melhoria da qualidade de 

vida dos produtores da Feira Agroecológica de Mossoró (Aprofam, 2008). 

 

A opção pelo “Controle Social na Venda Direta sem Certificação” deveu-se a busca 

pelo atendimento à regulamentação de forma que robustecesse o associativismo já existente, 

e, também, para não gerar elevados custos para o grupo, a exemplo da opção na modalidade 

“Certificação por Auditoria”. 

Pondero que durante o longo processo de organização, inscrição e fiscalização da 

Comissão da Produção de Orgânicos do MAPA, em 2010, a Aprofam teve o apoio do Serviço 

de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Assim, nove membros obtiveram a 

certificação, a primeira até aquele momento no Rio Grande do Norte
28

 implicando na quarta 

Feira Agroecológica do país a conseguir tal certificação. Foi um momento com elevado valor 

simbólico para os/as associados/as contemplados, como revelado no discurso da associada: 

 

Hoje é um dia muito especial para mim. Vou fazer uma cópia do meu 

certificado para deixar exposta aqui na barraca. Tenho medo que alguém 

pegue minha jóia, que é esse certificado (associada certificada da 

Aprofam). 

 

Um ponto que merece destaque na obtenção dessa certificação, é que três fatores 

tiveram pesos relevantes. Primeiro, a organização prévia dos produtores agroecológicos, o 

que, certamente, facilitou o processo, como os próprios associados relatam. Segundo, o 

Código de Conduta Técnica, elaborado e compartilhado pelos membros da Associação, 

                                                 
28

 Segundo o MAPA (2011), no Rio Grande do Norte, há apenas duas OCS’s: a Associação Rural de 

Desenvolvimento Sustentável de Lagoa do Saco (ARDSLS), localizada no município de Felipe Guerra, Rio 

Grande do Norte, e a Associação de Produtores e Produtoras da Feira Agroecológica de Mossoró (Aprofam), 

localizada no município de Mossoró. 
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contribuiu para a adequação e o nivelamento das práticas produtivas a serem respeitadas. E, 

por fim, o apoio do Sebrae, com consultoria e acompanhamentos técnicos e jurídicos, que 

forneceu suporte ao processo de obtenção da certificação de garantia da origem e a qualidades 

dos produtos da feira. 

Apesar de os produtores terem constituído a OCS e obtido as certificações, o 

coordenador da Comissão da Produção de Orgânicos do MAPA, durante a solenidade de 

entrega da certificação em 2010, ressaltou que:  

 

O trabalho do Ministério não se encerra com a certificação. Temos que 

verificar se os produtores continuarão oferecendo os produtos com as 

características necessárias à produção orgânica. Para isso, vamos fazer 

fiscalização junto à feira (representante do MAPA). 

 

Em 2011, a Aprofam conta com 27 associados e trabalha para a ampliação do número 

de barracas na feira (atualmente nove), para alocação de mais associados no espaço, bem 

como, para a ampliação do número de associados certificados pela OCS. Apesar deste ápice 

para os associados, estes reconhecem as dificuldades na gestão do empreendimento, como 

carências no planejamento e no acompanhamento contínuo de assistência técnica. Esclarecem 

que se tivessem assessoria poderiam melhorar a produção e a consequente oferta diversificada 

de produtos aos consumidores. 

 

 

Apoderamento feminino e geração de renda: a Cooperativa de Mulheres Prestadoras de 

Serviços de Mossoró (Coopermups) 

 

A Cooperativa de Mulheres Prestadores 

de Serviços (Coopermups) está localizada no 

bairro Nova Vida, no município de Mossoró, 

Rio Grande do Norte, o bairro tem área 

delimitada, segundo Sousa Júnior (2008), em 

cerca de 1,48 km
2
 com população estimada de 

1.300 habitantes. Trata-se de bairro residencial 

de população com baixa renda, com domicílios 

bifamiliares e estrutura familiar patriarcal bem estruturada (IBGE, 2006). O bairro é 

conhecido no município pela efervescência de movimentos sociais, com a presença de várias 
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organizações não-governamentais – Fundação Potiguar, Grupo Mulheres em Ação, 

Associação Reciclando para a Vida (Acrevi) entre outras – que atuam na formação cidadã e 

no controle social.  

 Esta Cooperativa, especificamente, tem origem em ações desenvolvidas pelo Grupo 

Mulheres em Ação (GMA), que é uma organização não-governamental de cunho feminista, 

criada desde 1994, cuja missão é “ser instrumento de luta, mobilização e organização das 

mulheres no bairro Nova Vida” (GRUPO MULHERES EM AÇÃO, 2011). Todavia, somente 

em 2002, o GMA foi instituído legalmente como associação sem fins lucrativos, em face da 

oportunidade de obter financiamento da ONG Visão Mundial para atuar no Programa de 

Desenvolvimento de Área· (PDA).  

 Durante as atividades do GMA de articulação e apoderamento das mulheres do bairro 

Nova Vida, foi detectada a necessidade de inserir as mulheres em atividades produtivas de 

geração de renda, pois, a maioria das mulheres possuíam baixa escolaridade e elevada faixa 

etária e, portanto, impedimentos de ingresso no mercado de trabalho.  

Assim, teve início uma série de diálogos para a constituição de um empreendimento 

coletivo que reunisse essas mulheres e propiciasse tanto renda como a valorização do trabalho 

feminino e, por extensão, elevasse a autoestima.  

Neste contexto, em 2002, surgiu a Coopermups, um empreendimento coletivo 

constituído e operacionalizado sob a perspectiva solidária, formado por 25 mulheres que 

oferecem serviços de alimentação e de limpeza doméstica, contribuindo para a geração e 

distribuição de renda para as cooperadas:  

 

Acreditamos que o mundo melhor só será possível com organização. 

Trabalhamos no sentido de organizar, formar, mobilizar e gerar renda. 

(cooperada da Coopermups) 

   

 

 Quadro 13 – Organizações que apoiaram a formação da Coopermups  

ATORES EXTERNOS TIPO DE PARTICIPAÇÃO 

ONG Terra Viva 
Assessoria jurídica para a constituição da cooperativa e 

capacitações em associativismo e cooperativismo 

ONG Centro Feminista 8 de Março 
Captação de projeto e contratos para as primeiras 

atividades da Coopermups 

Visão Mundial 
Apoio com equipamentos e através do Programa de 

Desenvolvimento de Área (PDA) 

ONG Mulheres em Ação 

Doação de equipamentos para o início das atividades, 

empréstimo de estrutura física (cozinha, comunicação e 

transporte) para início das atividades 

Fonte: elaboração do autor, 2011. 



 

 

149 

Enfatizo que, segundo as cooperadas, para o começo das atividades contaram com a 

colaboração de agentes externos, conforme o quadro 13.  

Desde a criação, a Cooperativa tem mantido a estabilidade quanto ao número de 

cooperadas, com o quantitativo de 25 mulheres (até 2011). No entanto, registra relativa 

rotatividade com desistências de membros e reingresso de outros. Esta rotatividade é relatada 

pelas cooperadas como consequente dificuldades com que se defrontam, visto que, muitas das 

mulheres do bairro despertam o interesse em ingressar na Cooperativa apenas tendo em vista 

alguma renda e a busca pela experiência e troca de aprendizagem. Depois, percebem que o 

empreendimento vai além da mera busca de renda, pois, compreende um espaço de 

apoderamento feminino e de discussão de relações sociais e políticas públicas. Daí, ficam 

surpreendidas com a responsabilidade e os densos debates, e, em curto ou médio prazo, 

desligam-se e sobrecarregam as demais cooperadas com os contratos de prestação de serviço: 

 

A respeito ao interesse das mulheres que buscam a cooperativa apenas pra 

questão de aprendizagem, aprendem a cozinhar, e depois saem (...), outra 

dificuldade é a respeito da questão financeira que chama a atenção de 

todos que querem ingressar na cooperativa visando apenas fins 

lucrativos... saem deixando espaço a ser preenchido. Atualmente a 

principal dificuldade é: mulheres para trabalhar (cooperada fundadora da 

Coopermups). 

  

Em 2011, a Coopermups tem vivido um bom momento social e econômico, com a 

estabilidade do quadro de cooperadas, desde 2009, e com o aumento da demanda de clientes 

e, concomitantemente, da sensibilização e solidariedade entre as cooperadas, que vem 

distribuindo as demandas de forma equitativa pensando no bem-estar coletivo, na valorização 

do trabalho doméstico e no exercício pleno dos princípios da economia solidária. 

 

 

Arte, cidadania e renda: o Grupo de Mulheres Unidas pela Arte 

 

 O Grupo Unidas pela Arte é uma organização informal, nascida em 2006, localizada 

no bairro de Nova Vida, município de Mossoró, Rio Grande do Norte e com composição 

original de onze mulheres. Surgiu das ações do Grupo Mulheres em Ação, pois, dentre as 

atividades realizadas pelo GMA no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Área (PDA) 

estão oficinas que promovem competências para a produção artesanal. Esta foi o espaço onde 

germinou o interesse das mulheres, de idades distintas (17 aos 45 anos), em aproveitar suas 

habilidades para geração de renda coletiva, como narra uma das participantes:  
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Sempre havia a criação de artesanato, daí surgiu a ideia de fazer 

artesanato e vender, por exemplo, no “Xique Xique”. De início não tinha 

nome, era apenas um simples grupo de artesanato, e depois surgiu o nome 

“unidas pela arte”, sendo composto por onze pessoas” (integrante do 

Grupo Unidas pela Arte). 

 

As primeiras atividades produtivas do Grupo foram encomendas de bolsas artesanais 

oriundas de pedidos de parceiros, como o Centro Feminista 8 de Março. Posteriormente, 

voltou sua produção a comercialização em feiras de economia solidária e na loja de 

comercialização da Rede Xique Xique, situada no centro do município de Mossoró.  

 Para o começo das atividades obtive o auxílio de agentes externos, conforme quadro 

14:  

 

Quadro 14 – Organizações que apoiaram o começo do Grupo Unidas pela Arte 

ATORES EXTERNOS TIPO DE PARTICIPAÇÃO 

ONG Mulheres em Ação 

Oficinas de artesanato, doação de equipamentos e 

matéria-prima, empréstimo de estrutura física para início 

das atividades 

ONG Centro Feminista 8 de Março Solicitação e captação de encomendas para o grupo 

Fonte: elaboração do autor, 2011. 

 

Todavia, em 2010 o Grupo passou por um declínio das atividades. Um dos principais 

obstáculos foi o baixo retorno financeiro, que levou à redução do Grupo, pois, parte dos 

membros buscou outras fontes de renda além do artesanato:  

 

O retorno financeiro que era de início pouco, repartido para muitos 

componentes, que chegaram a abandonar o grupo de artesanato, e, 

partiram para outro tipo de atividade que lhe gerasse retorno financeiro. 

(participante do Grupo Unidas pela Arte). 

   

Deduzo que a atividade produtiva do artesanato carrega em si esta peculiaridade, a 

difícil estabilidade no processo de comercialização devido a fatores como a sazonalidade nas 

vendas (turismo ou datas festivas) e o ato de ser bem de consumo supérfluo. Assim, depende 

basicamente de encomendas ou vendas via intermediários ou comércio justo e solidário.
29

 

                                                 
29

 Fluxo comercial diferenciado, baseado no cumprimento de critérios de justiça, solidariedade e transparência, 

que resulta no fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários no território nacional. Entre os 

princípios e características destacam-se: a promoção de condições dignas de trabalho e remuneração às 

atividades de produção, agregação de valor e comercialização, incluindo a prática do preço justo para quem 

produz e consome os produtos e serviços e a sustentabilidade socioambiental das redes de produção e 

comercialização; o respeito e a preservação do meio ambiente; e a valorização, nas relações comerciais, da 

diversidade étnica e cultural e do conhecimento das comunidades tradicionais. Em outros países, principalmente 

na Europa, existem concepções semelhantes, cada uma com suas particularidades, e sob os diferentes nomes, 

como comércio equitativo e comércio ético. Outros nomes utilizados são: Fair Trade (em países de língua 
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Em 2011, o Grupo Unidas pela Arte vem reativando reuniões e atividades de 

produção, incorporando adolescentes provenientes das oficinas de artesanato ministradas 

entre 2010 e 2011. Busca unir as pessoas que tenham uma visão diferente do trabalho 

artesanal, que não estejam interessadas somente em renda, mas, que valorize os princípios da 

economia solidária como o apoderamento e as relações sociais e de troca de saberes entre os 

participantes. 

 

 

5.5 Desvendando as dimensões da Gestão Social dos Empreendimentos Econômicos 

Solidários do Oeste Potiguar do estudo qualitativo 

 

 Para proceder ao estudo qualitativo das dimensões da gestão social e seu 

comportamento, simétrico ou assimétrico, em relação aos princípios da economia solidária 

nos casos selecionados – AAOEV, Aprofam, Coopermups e Grupo Unidas pela Arte –, a 

discussão é aqui conduzida em face de comportamentos dos EES’s em cada dimensão, e, 

também, dos dados obtidos na análise quantitativa e das bases traçadas no referencial teórico. 

 

 

Dimensão Sociopolítica 

 

 Esta dimensão reflete práticas de gestão de reforço a efetivação da democracia 

autogestionária na tomada de decisões, no nível interno (participação e engajamento), bem 

como ações de intercooperação e robustecimento das relações interorganizacionais tendo em 

vista a participação externa em redes e articulações.  

 Inicialmente, estabeleço a relação de proximidade de cada empreendimento estudado 

qualitativamente com os grupos/tipologias obtidos na análise quantitativa.  

Em primeiro lugar, a Associação de Agricultores e Agricultoras Agroecológicos Oeste 

Verde (AAOEV), a Associação de Produtores e Produtoras da Feira Agroecológica de 

Mossoró (Aprofam) e a Cooperativa de Mulheres Prestadoras de Serviço de Mossoró 

(Coopermups) que dadas suas caracterizações, obtidas após atividade de grupo focal com os 

                                                                                                                                                         
inglesa), commerce equitable (em países de língua francesa), comércio justo (em países de língua espanhola), e 

commercio equo e solidale (na Itália) (SENAES, 2011). 
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associados, assemelham-se ao Grupo 1, pelo fato da criação envolver o fortalecimento da 

agricultura agroecológica a fim de obter apoios, pois, coletivamente teriam maiores ganhos. 

Há acesso pleno às informações dos empreendimentos e participação nas decisões, através das 

reuniões mensais e assembleias gerais ordinárias:  

 

Acreditamos que o mundo melhor só será possível com organização. 

Trabalhamos no sentido de organizar, formar, mobilizar e gerar renda 

(cooperada da Coopermups). 

  

 

Ampliar a comercialização dos produtos orgânicos saudáveis e de 

qualidade para os consumidores, considerando a preservação e a 

conservação do meio ambiente, e promover a melhoria da qualidade de 

vida dos produtores da Feira Agroecológica de Mossoró (Aprofam, 2008). 

 

Contrastando tal constatação da pesquisa com os critérios de ingresso, verifico que, 

devido à motivação inicial da concepção destes três empreendimentos envolver motivação 

instrumental na constituição com a finalidade de ter acesso a apoios financeiros, técnicos e 

gerenciais, teve como consequência a atração de um contingente de participantes com 

interesses individuais utilitários, no qual, conforme Ramos (1989) predomina aspectos da 

racionalidade instrumental, a partir do calculo utilitarista na adesão, descaracterizando a ação 

coletiva almejada, teoricamente, por um empreendimento econômico solidário. Retrata uma 

cooperada: 

 

A respeito ao interesse das mulheres que buscam a cooperativa apenas pra 

questão de aprendizagem, aprendem a cozinhar, e depois saem (...), outra 

dificuldade é a respeito da questão financeira que chama a atenção de 

todos que querem ingressar na cooperativa visando apenas fins 

lucrativos... saem deixando espaço a ser preenchido. Atualmente a 

principal dificuldade é: as mulheres para trabalhar” (cooperada fundadora 

da Coopermups) 

 

Desta forma, associados e cooperados – da AAOEV, Aprofam e Coopermups – 

introduziram mecanismos de ingresso (conforme quadro abaixo) para evitar tais problemas de 

filiação de pessoas que não tivessem interesse no trabalho coletivo. 

Apresentam convergência: a exigência de um período médio de noventa dias para que 

o pleiteante a membro tenha vivência do funcionamento do empreendimento e assimile as 

rotinas e lógicas de gestão autogestionária. Por outro lado, os membros podem conhecer os 

pleiteantes. Este ato contribui para dirimir dúvidas e divergências e reduzir a rotatividade e 

descontinuidade das atividades do EES.  
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Quadro 15 – Critérios de Ingresso nos EES’s classificados no Grupo 1 

Variável AAOEV Aprofam Coopermups 

Forma de 

Ingresso 

- É necessária a participação 

em três reuniões e visita da 

direção e da assistência 

técnica à propriedade para 

checar o uso da produção 

agroecológica. 

- Ocorre em um período de 

noventa dias, nos quais ocorrem 

avaliações, capacitações e 

inspeções de manejo produtivo, 

bem como a verificação que todo 

produto do futuro associado é 

fruto do seu trabalho, e não do 

processo de intermediação de 

produtos (atravessador). Tem de 

apresentar como comprovante de 

renda principal oriunda da 

agricultura familiar 

- Ser mulher, moradora do 

bairro Nova Vida. Após o 

ingresso, a cooperada 

permanece pelo período de 

três meses participando das 

reuniões e das atividades de 

alimentação de forma 

voluntária, para assimilar as 

normas internas e passar por 

um processo de capacitação. 

 

Fonte: elaboração do autor, 2011. 

 

No campo das ações externas dos três empreendimentos classificados no Grupo 1, 

obtenho o seguinte quadro de ações de desenvolvimento social ou comunitário. A Aprofam 

relata não ter estabelecido tais iniciativas, enquanto a AAOEV desenvolve ações sociais 

baseada na atividade de multiplicadores em agroecologia, na qual os associados atuam como 

fomentadores de conhecimentos em suas comunidades e assentamentos de origem, tendo o 

apoio técnico da Diaconia. A Coopermups assevera que, como ação de desenvolvimento 

social e comunitário, auxilia o Grupo Mulheres em Ação em atividades na comunidade com 

crianças, adolescentes e mulheres. Convém lembrar que parte das cooperadas ingressou na 

Cooperativa graças a essas interações no bairro Nova Vida.  

Ressalto que a AAOEV possui ações de desenvolvimento social e comunitário 

permeadas pela solidariedade como princípio de democratização societária (LAVILLE, 2009), 

visto que se trata de ação visando à busca por uma produção agrícola que promova o 

desenvolvimento socioeconômico local, o que pressupõe o enraizamento da democracia 

política e liberdade, mediante a proposição de uma democracia econômica e social, a partir de 

novas formas de organizações. Estas prezam pela visão plural de economia aliada à 

incorporação de práticas pautadas na economia solidária. 

Todavia, as ações promovidas pela Coopermups sinalizam para uma solidariedade 

filantrópica que atenua desigualdades, em particular, de gênero e de renda, por meio de 

atitudes paliativas e de caráter emergencial como ações de defesa e resguardo de direitos 

femininos e infanto-juvenis. Tal perspectiva é abordada por Laville (2009), o qual apresenta 

que esta solidariedade busca atenuar as desigualdades, a partir de ações paliativas que não 

necessariamente geram elos sociais e contribuíam para resolução da raiz do problema 

contribuinte da desigualdade. 
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O Grupo Unidas pela Arte desenvolve ações que o aproxima do Grupo 2, visto que 

surgiu em meio ao desenvolvimento de potencialidades em oficinas de artesanato oferecidas 

pelo Grupo Mulheres em Ação (GMA), quando jovens que se engajavam e se destacavam 

organizaram-se em um grupo produtivo para geração de renda via artesanato. Conta com a 

participação dos integrantes no processo decisório do grupo produtivo, porém, sem 

desenvolvimento de um plano de trabalho.  

Quanto ao desenvolvimento da produção, recebe apoio por meio de doações de 

material do GMA para efetuar as atividades produtivas e equilibrar a renda. Notadamente, 

trata-se de um empreendimento com fragilidade por causa da dependência de recursos para 

efetuação da produção, bem como, da instabilidade de renda monetária, o que gera 

rotatividade entre os membros.  

Como ação de desenvolvimento social e comunitário, os membros do Grupo Unidas 

pela Arte apoiam a oficina de artesanato desenvolvida pelo Grupo Mulheres em Ação, na 

comunidade, envolvendo crianças, adolescentes e mulheres. Friso que este Grupo surgiu no 

âmbito de atividades do PDA, executadas pelo GMA no bairro Nova Vida, e, por isso, acaba 

emergindo uma solidariedade filantrópica na realização das atividades externas ao grupo, 

voltadas para o ensino do artesanato a um público em condição de vulnerabilidade social, tal 

como retratado no caso da Coopermups. 

Realizadas as devidas relações entre os grupos/tipologias obtidos na análise 

quantitativa com os dados qualitativos e dos quatro empreendimentos em estudo, proponho-

me a discorrer acerca do comportamento das duas categorias da dimensão sociopolítica. 

Quanto à categoria efetivação da democracia autogestionária na tomada de decisões, 

foram analisadas no nível interno (participação e engajamento) de gestão dos EES’s os 

seguintes aspectos: práticas organizacionais de gestão, formas de participação e frequência 

das reuniões. 

No primeiro aspecto, que envolve as práticas organizacionais de gestão, observo que 

predomina na AAOEV e Aprofam a gestão sob responsabilidade dos membros que detêm 

cargos de direção (presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro). Assim, replica a forma 

clássica de estruturação organizacional hierárquica presente em organizações empresariais, o 

que vai contra as concepções de Ranson, Hinings e Greenwood (1980) que afirmam que os 

valores têm influência na composição das estruturas organizacionais, neste passo, não é 

verificada as influencias dos princípios da gestão social conformando as estruturas 

organizacionais destes dois EES’s citados anteriormente.   
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Quadro 16 – Efetivação da democracia autogestionária na tomada de decisões  

no nível interno 

Aspectos AAOEV Aprofam Coopermups Unidas pela Arte 

Práticas 

organizacionais 

de gestão 

A gestão cotidiana 

da associação fica 

por conta dos 

componentes da 

diretoria; 

Produção realizada 

individualmente 

Comercialização 

realizada de forma 

coletiva na feira; 

Fundo de reserva da 

feira; 

A gestão cotidiana 

da associação fica 

por conta dos 

componentes da 

diretoria; 

Produção realizada 

individualmente 

Comercialização 

realizada de forma 

coletiva na feira; 

Fundo de reserva da 

feira (5% da 

comercialização); 

Conselho de 

Administração 

- A gestão cotidiana 

com as 

componentes da 

coordenação 

operacional: 

coordenações geral, 

administrativa e 

financeira.  

Fundo de reserva da 

prestação de serviço 

(10%) 

O trabalho no 

grupo é dividido 

por especialidade 

na produção 

artesanal, no qual 

há uma divisão 

das atividades de 

acordo com área 

de atuação do 

membro do grupo  

Formas de 

participação 

Reuniões mensais e 

nas assembleias 

gerais ordinárias 

Reuniões mensais e 

nas assembleias 

gerais ordinárias, e 

quando necessário 

há convocações 

extraordinárias; 

Reuniões semanais 

e nas assembleias 

gerais ordinárias; 

Reuniões 

mensais; 

Frequência das 

reuniões 

Mensais Mensais  Semanais  Mensais  

Fonte: elaboração do autor, 2011. 

 

A gestão de outras etapas de produção ocorre na seguinte ordem. Primeiro, a produção 

agrícola de maneira individual em que cada associado fica restrito às suas áreas, devido à 

distância entre as propriedades, segundo o depoimento dos entrevistados, ocasiona um 

impeditivo para uma atuação coletiva na produção. Por segundo, o escoamento da produção, 

através da comercialização, é realizado coletivamente, e todos têm responsabilidade 

compartilhada para a manutenção do espaço: recolhem recursos financeiros para o fundo de 

reserva da feira, e para a manutenção das barracas e marketing de promoção da feira.  

A Coopermups apresenta uma estruturação da gestão de modo diferenciado, pela via 

do Conselho de Administração. Ao invés da presença de cargos de disposição hierárquica, 

replicando modelos e formas organizacionais hegemônicas da lógica mercantil, este 

empreendimento opta pela estruturação de um conselho responsável pela gestão e indicação 

de coordenações setoriais (geral, administrativa e financeira) nas atividades rotineiras de 

recebimento de demandas de serviços e captação de novos clientes. Pondero que este 

empreendimento corrobora com as afirmações de Ranson, Hinings e Greenwood (1980) 

apontam os valores como componente de influencia na composição das estruturas 

organizacionais, bem como contribui para o exercício de uma gestão participativa e dialógica, 

proposta da gestão social, conforme Tenório (1998). 
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Contudo, a execução da prestação do serviço, como, por exemplo, a limpeza 

doméstica, ocorre de forma individual por cada cooperada na casa do cliente da cooperativa. 

Por outro lado, o serviço de alimentação desenvolve-se comunitariamente desde a produção 

do alimento até o serviço de buffet. Todas as modalidades de prestação de serviço, executadas 

individual ou coletivamente, contribuem com 10% da diária recebida para a composição do 

Fundo de Reserva, com objetivo de realizar reinvestimento ou ajuda emergencial às 

cooperadas. 

O Grupo Unidas pela Arte não conta com uma organização formal quanto à gestão. 

Não há regulamentação para as tarefas de acordo com a especialidade na produção artesanal. 

As demais ações do processo decisório e comercialização são realizadas de forma comum. 

Por isso, o exercício coletivo da produção promove trocas de saberes com o intuito de que 

cada componente do grupo aprenda a especialidade do outro, ao compartilhar conhecimento 

de modo que todos tenham noção do todo, para que, quando surjam encomendas em grande 

quantidade seja possível a rotatividade na produção (escultura, costura, pintura, entre outros). 

Quanto às formas de participação, há um denominador comum nos quatro EES’s 

estudados: asseguram reuniões com os membros e assembleias gerais ordinárias (no caso dos 

empreendimentos formalizados) como espaços do processo decisório. Estas, ocorrem com 

regularidade mensal, salvo na Coopermups que as realiza semanalmente.  

Nestas reuniões há a busca pelo consenso nas decisões, e, quando não é possível, 

parte-se para a votação. Apesar do exercício válido da democracia no âmbito do processo 

decisório interno dos EES’s em estudo, tal fato implica lentidão conforme Santos (2005). 

Todavia, tal fato é salutar e necessário para a prática organizacional autogestionária e o 

alinhamento com os princípios da economia solidária – Democracia, Cooperação e 

Autogestão. 

 Quanto à participação externa dos EES’s estudados em ações interorganizacionais em 

redes, fóruns ou demais espaços públicos de articulação, foi possível verificar que apenas a 

Aprofam não relatou tal prática. Isto deixa transparecer certa fragilidade nas relações além 

Associação, em especial, pelo fato de, no município de Mossoró, estar sediada a Rede de 

Comercialização Solidária Xique Xique
30

 que tem atuação em todo o estado. 

                                                 
30

 A Rede Xiquexique de Comercialização Solidária trata-se uma articulação de trabalhadoras e trabalhadores 

urbanos e rurais do Rio Grande do Norte que buscam manter os princípios solidários afirmados na organização 

da luta pela transformação do mundo da agroecologia, do feminismo e da economia solidária para a produção, 

seguido da comercialização chegando até o consumo. A Rede é organizada em 12 núcleos municipais, através de 

feiras agroecológicas, da agricultura familiar e economia solidária e loja de produtos localizada no município de 

Mossoró-RN (REDE XIQUE XIQUE, 2011). 
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Os demais empreendimentos analisados realizam articulações interorganizacionais, 

especialmente em espaços públicos de controle social. A AAOEV participa do Fórum de 

Políticas Públicas do município de Umarizal, que reúne organizações da sociedade civil e de 

gestão pública municipal no debate e na proposição de políticas públicas municipais. 

Os membros da Coopermups e do Grupo Unidas pela Arte frequentam os seguintes 

espaços públicos de controle social e debate temático: Rede de Comercialização Solidária 

Xique Xique (conhecida como Rede Xique Xique), Fórum Estadual de Economia Solidária, 

Marcha das Margaridas, Marcha Mundial das Mulheres, Grito dos Excluídos, Colegiado do 

Território da Cidadania Açu-Mossoró e União Nacional das Cooperativas de Agricultura 

Familiar e Economia Solidária (Unicafes). São articulações de gênero e da economia 

solidária, fatos que denotam envolvimento político, reconhecimento e afirmação de práticas 

organizacionais de geração de renda dispares da lógica dominante dos processos gerenciais 

imersos do utilitarismo econômico, defendido por Jeremy Bentham (GERALDO 2006). 

Constato que a dimensão sociopolítica dos quatro empreendimentos estudados 

corrobora com os indicativos obtidos na análise quantitativa, apresentando processos 

gerenciais condizentes aos defendidos na gestão social, com maior ou menor grau de 

maturidade. Esta, relaciona-se, conforme França-Filho (2007) com processos gerenciais 

(processo interno participativo, processo decisório coletivo, intercooperação) que visam ao 

atendimento de demandas sociais, enraizados em práticas pautadas nos princípios da 

economia solidária, girando em torno da predominância da racionalidade substantiva, que 

conforme Ramos (1989) trata-se de uma ação racional “tocante aos valores” que as práticas 

organizacionais dos EES’s a dimensão econômica monetária ganha papel incidental, no qual 

há maior relevância para aspectos sociais. 

Nesta parte, adentro num tema que me inquietou durante a análise quantitativa. Refiro-

me à constatação de que a renda, por si só, não seria suficiente para justificar a manutenção 

dos EES’s do Oeste Potiguar, haja vista o quantitativo elevado de empreendimentos que 

declara ter resultados econômicos monetários que só possibilitam o acerto de dívidas, sem 

gerar sobras.  

Em face, incluí no roteiro do grupo focal a seguinte questão: na opinião de vocês, que 

palavra(s) representa(m) a manutenção dos membros no empreendimento? 

Para os dois empreendimentos rurais – AAOEV e Aprofam – é o fortalecimento, 

derivado do trabalho coletivo, ou seja, é a união da força de vontade dos produtores que 

possibilita obter ganhos a serem divididos com todos, assim como, espaços de 

comercialização, projetos, e formações técnicas e gerenciais. Além disso, alegavam que o 
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trabalho associado permite, não só a organização como, também, a valorização da 

agroecologia, visão esta que podemos associar as concepções de Marx (1982) que apontava o 

trabalho associado como a futura conformação na realização do trabalho, no qual os operários 

desempenham “a tarefa com gosto, entusiasmo e alegria” (MARX, 1982).  

  A Coopermups e o Grupo Unidas pela Arte relataram tanto o aumento de consciência 

feminina quanto as relações sociais como elos para manutenção dos empreendimentos. 

Segundo o depoimento de uma das integrantes: 

 

O grupo permanece unido para a maioria é devido à relação entre todas as 

cooperadas, a sensação de bem-estar, os laços de amizade criados por 

todas. Sem falar no que esse grupo ajudou a mudar o modo de ver a vida 

das mulheres envolvidas, pensando a ter uma nova visão uma mente mais 

aberta (cooperada da Coopermups). 

 

As palavras que representam a manutenção dos membros são: tempo 

disponível, amizade, troca de aprendizado, terapia e espaço além do lar, 

no qual a mulher pode “apoderar-se” entre outros (cooperada da 

Coopermups). 

 

Por intermédios das descrições e observações diretas realizadas ao longo de cinco 

meses nestes dois EES’s é possível comprovar aspectos da solidariedade mecânica de 

Durkheim (1999), que pressupõe baixo nível de diferenciação entre os indivíduos, com 

predomínio no compartilhamento de crenças, valores e sentimentos coletivos. Nestes 

empreendimentos, há a busca pelo apoderamento de mulheres do bairro Nova Vida, como 

opção de combate à dependência do marido e, a eventuais casos de violência doméstica.  

As atividades dos empreendimentos exorbitam a condição de mero espaço para a 

geração de renda, e alcançam a formação política, o apoderamento, a emancipação, a 

valorização do trabalho feminino (em especial, o doméstico) e o estreitamento dos vínculos 

sociais de reciprocidade entre as participantes. Nas ações, no âmbito interno, a consciência 

coletiva rege as ações humanas, restando pouco ou nenhum espaço para a consciência 

individual.  

Assim, há traços de dádiva nas relações das participantes que se manifestam de forma 

simétrica por meio de práticas de reciprocidade em que os membros do EES acabam por 

realizar ajudas mútuas, para além da relação econômica monetária, e, às vezes, pautadas na 

supremacia da racionalidade substantiva entremeando ações intra e extraorganizacionais. A 

priori, ocorre a opção de alocação de serviços de forma equitativa, todavia, existe o cuidado 

de saber a respeito da situação social e financeira de cada cooperada, a fim de auxiliá-la não 

só com dinheiro, mas, com apoio (emocional e material) e, desse modo, corrobora com a tese 
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de Mauss (Teoria da Dádiva) da preservação e manutenção dos laços sociais através da 

prática da dádiva, demonstrando que o valor das coisas (economicismo) não pode ser superior 

aos valores da relação e do simbolismo fundamentais à manutenção da coesão social do EES. 

Desta forma, encontro indícios da circulação de dons, gerando sistemas de obrigações que 

contribuem para coesão social (MAUSS, 2001).  

Desta forma, a dimensão sociopolítica, verificada na análise qualitativa, contribuiu 

para preencher lacunas surgidas na análise quantitativa, bem como, permite a observação de 

práticas organizacionais imersas, preponderantemente, na racionalidade substantiva, 

concernentes à gestão social e em sintonia com os princípios da economia solidária: 

Democracia; Cooperação; Centralidade no ser humano, emancipação; Valorização da 

diversidade; Valorização do saber local, da cultura e da tecnologia popular (SENAES/MTE, 

2006).  

 

 

Dimensão Econômica 

 

 Para efeitos deste trabalho e respectivas análises, a dimensão econômica aqui tratada 

remete à perspectiva de pluralismo econômico defendida por Polanyi (1992) e França-Filho e 

Laville (2004), que se contrapõe à visão reducionista de economia, que prioriza a 

unidimensionalidade e a supremacia da lógica mercantil nas sociedades. Estes autores 

sustentam uma visão ampliada e pluralista de economia, em que cada modo comportamental 

convive e complementa outro tendo como elo a missão de produzir e distribuir riqueza. 

França-Filho e Laville (2004) subdividem três tipos de comportamentos econômicos: 

economia mercantil, economia não-mercantil e economia não-monetária. Tais 

comportamentos remetem a práticas diferenciais como reciprocidade, redistribuição, 

domesticidade e mercado (POLANYI, 1992). 

 Numa análise geral é possível constatar que os EES’s estudados – AAOEV, Aprofam, 

Coopermups, Grupo Unidas pela Arte – dadas suas práticas organizacionais nesta dimensão 

assemelham-se ao Grupo 2. 

Estes empreendimentos têm a característica da efetuar a maioria de suas atividades de 

forma coletiva. Cabe ressaltar que, os EES’s do âmbito rural têm dificuldade, quanto à 

produção coletiva, devido ao fato dos associados estarem atuando em áreas de projetos 

assentamentos distintos, e, em alguns casos, em municípios vizinhos, como a AAOEV. Mas, 

prezam as atividades de gestão e comercialização de forma coletiva. Neste ponto é salutar 
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recordar a necessidade de ampliação dos espaços coletivos de reflexão, que segundo Andion 

(2005) são canais espaços de construção participativo e dialógico de acordo possíveis e que 

permitem a redefinição ou renovação da missão organizacional de acordo com as necessidade 

e expectativas dos membros do empreendimento.  

Outro ponto consiste na venda ou prestação de serviço direta ao consumidor com a 

eliminação da figura do intermediário (vulgarmente conhecido como “atravessador”). Neste 

ponto vale salientar que, para a atividade de comercialização, a AAOEV, Aprofam e a 

Coopermups implementaram, fruto de decisão coletiva, fundos de reserva para garantir a 

continuidade do empreendimento.  

Os empreendimentos dão prioridade às compras de matérias-primas junto a outras 

associações e cooperativas. A Coopermups e o Grupo Unidas pela Arte realizam esta ação 

comprando materiais ou fazendo trocas via Rede de Comercialização Solidária Xique Xique, 

da qual são integrantes. Desta forma, conforme Mance (2003), fortalecendo a criação e 

manutenção de Redes Solidárias que estimulam a intercooperação entre EES’s. Todavia, nem 

sempre é possível tal intercooperação pela carência de algumas matérias-primas nas 

cooperativas e associações próximas.  

 

Priorizamos a compra na Rede Xique Xique. Às vezes, a gente sabe que o 

produto é mais caro do que no supermercado. A polpa mesmo é R$5,00 o 

quilo na rede. Mas, a ideia é de fortalecer a economia solidária e também 

é um produto saudável. Temos consciência disso, só os produtos que não 

tem na rede que a gente compra no supermercado normal (cooperada 

Coopermups). 

 

 Na comercialização, apesar de apontarem como dificuldade, ao longo do grupo focal e 

da observação direta, é possível concluir que esta remete ao planejamento da produção, à 

gestão de custos e à formação de preço, ou seja, ao conjunto de habilidades que interferem no 

processo de organização da produção ou serviço. Este ponto é nitidamente abordado durante a 

declaração de um dos integrantes da Aprofam: “Não há dificuldades na comercialização, mas, 

sim, na produção; a procura é bem maior do que a produção oferecida. Temos necessidade de 

maior planejamento da produção”. 

 Ao analisar a dimensão econômica, sob a perspectiva plural, pode-se verificar os 

seguintes aspectos relacionados ao comportamento das práticas organizacionais tendo em 

vista as categorias economia mercantil, economia não-mercantil e economia não-monetária. 

 Referente à economia mercantil, é factível ponderar que a relação com o mercado 

ocorre por meio do processo de venda direta ao consumidor, o que gera receitas de até um 
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salário mínimo na AAOEV, na Aprofam e na Coopermups, enquanto o Grupo Unidas pela 

Arte não obtém ganhos constantes, variando por encomenda, de R$20,00 a R$ 200,00 por 

participante. Como dito anteriormente, neste comportamento econômico há deficiências 

quanto ao planejamento da produção e na gestão de custos, o que precisa ser aprimorado entre 

os membros dos EES’s estudados: 

 

Cada cooperada tem a remuneração de acordo com a quantidade de 

serviços prestados, isto é, quanto mais tempo dedicado aos serviços da 

cooperativa, maior a remuneração (cooperada Coopermups). 

 

 Cabe aqui uma crítica ao aspecto remuneração, que averiguei ser realizado no âmbito 

de empreendimentos, em especial os urbanos, pois, aparecem estes imersos na lógica 

mercantil de divisão remuneratória, o que causa efeitos, como (ARCOVERDE, 2009): 

 

 reprodução da relação de mais valia; 

 individualização da remuneração; 

 risco de priorização da produtividade e não nas pessoas; 

 introdução de elemento indutor da competição entre trabalhadores. 

 

Os pontos levantados estão associados a conflitos entre práticas de racionalidade 

instrumental e racionalidade substantiva devido ao uso de métodos administrativos voltados à 

distribuição de renda monetária entre os membros. Os dilemas relacionados às práxis da 

gestão social, em função das práticas de solidariedade e racionalidade que permeiam as ações, 

somente serão superados pelo fortalecimento sociopolítico dos membros dos EES’s e do 

reconhecimento do pluralismo econômico nas práticas organizacionais, principalmente, 

aquelas de natureza não-mercantil e não-monetária. Complementando tal percepção, Costa 

(2003) em estudo constatou que as pessoas ao assumirem a responsabilidade como gestores 

dos EES’s acabam por recorrer ao imaginário das relações de poder e liderança comum a 

gestão privada, não demonstrando atenção no uso de técnicas administrativas que contrapõe a 

concepções da gestão social.  

Partindo para o processo de destinação final dos produtos oriundos dos grupos 

estudados, é válido enfatizar que isto ocorre de maneira diferenciada entre os 

empreendimentos rurais e urbanos. A AAOEV e Aprofam obtêm receitas de até um salário 

mínimo por associado, contudo, oscila, tendo em vista que a hierarquia de prioridade na 
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destinação final do produto agrícola segue a seguinte ordem: 1) autoconsumo; 2) 

comercialização; e 3) troca.  

Assim, quando surge qualquer dificuldade na produção, seja em virtude da safra seja 

da variação climática, prevalece o autoconsumo. Este ato reitera a presença de domesticidade 

ou economia doméstica, que consiste na produção para consumo próprio do indivíduo ou 

grupo, ato este no campo do comportamento econômico não-monetário aliado à 

reciprocidade, conforme aborda Polanyi (1992) sob a luz das concepções da Teoria da 

Dádiva, de Mauss (2001). Isto reforça opinião da antiguidade de Aristóteles, ao mencionar 

que produção deveria priorizar o uso e não o lucro, denunciando que a produção que visa 

lucro é algo “não natural ao homem” (PLENTZ, 2006). Seguindo este caminho, os 

participantes dos EES’s rurais garantem segurança alimentar, com efeitos no aumento e na 

diversificação da produção, obtendo melhoria da alimentação das famílias, como destacado 

por Weid (2004) em seus estudos sobre agroecologia e segurança alimentar. 

 Na análise da economia não-mercantil, sob o prisma desses EES’s, observo que há a 

presença de subsídios governamentais no que concerne à AAOEV e à Aprofam e suas devidas 

inserções nas políticas públicas para agricultura familiar de PAA e PNAE. São políticas 

fundadas no papel redistribuitivo do Estado, conforme concepção de redistribuição de Polanyi 

(1992), que visa ao fomento e incremento à produção da agricultura familiar no país, por 

intermédio de programas de aquisição com garantia de preços diferenciados. Desta forma, o 

Estado verticalizar a relação de troca (FRANÇA-FILHO, 2007), a partir da intervenção estatal 

para regular problemática social no campo da agricultura familiar. 

 Outras formas são os subsídios de organizações não-governamentais (ONG’s) que 

apoiam as atividades dos empreendimentos em estudo, normalmente, com o repasse de 

recursos para a aquisição de equipamentos. São organizações que prestam apoio aos EES’s: 

Diaconia, Grupo Mulheres em Ação, Sebrae, Terra Viva e Centro Feminista 8 de Março. Esta 

é uma nova dinâmica da redistribuição, conceito inicialmente tratado por Polanyi (1992), que 

adquire traços da contemporaneidade, na qual o Terceiro Setor, através das ONG’s, com 

financiamentos oriundos de parceiros externos (Cooperação Internacional, como a União 

Européia) ou do próprio Estado, desenvolve ações de fortalecimento de projetos de geração de 

renda coletiva, a partir da economia solidária, com atividades de formação, acompanhamento 

e aquisição de equipamentos e matéria-prima.   

Por sua vez, no âmbito da economia não-monetária, que envolve atos baseados no 

princípio da reciprocidade, na concepção da dádiva (dar, receber e retribuir) de Marcel Mauss, 
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é possível observar esta prática a partir de elementos tangíveis, como doações de móveis, 

equipamentos e utensílios no âmbito dos quatro EES’s estudados, conforme quadro 17. 

Analiso que as doações e cessões provêm, em sua maioria, de organizações não-

governamentais, demonstrando o quão crucial representam estas organizações para o início e, 

até mesmo, o prosseguimento das atividades dos empreendimentos. 

Ainda na economia não-monetária, encontra-se presente o trabalho voluntário em dois 

dos empreendimentos pesquisados. A Aprofam conta com a assessoria técnica de um 

agrônomo, consultor e professor aposentado que auxiliou na estruturação do então grupo 

informal durante o processo de legalização e obtenção da certificação do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Na AAOEV constituem-se mutirões, por 

meio de coletivos presentes nas comunidades rurais onde residem os associados, a fim de 

realizar em atividades desde limpeza até plantio e colheita de culturas agrícolas de associados 

e vizinhos. Este último remete a práticas recíprocas de apoio à atividade produtiva, envolta 

em uma sociabilidade secundária entre membros, predominantemente, sem laços de 

parentesco, o que os levam à coesão social em prol da consciência coletiva, do pensar em 

“nós” ao invés do “eu”. 

 

Quadro 17 – Práticas de Economia Não-Monetária dos EES’s estudados 

Empreendimentos 

Econômicos 

Solidários 

Doações não-monetárias 
Assessoria e Assistência Técnica 

e Gerencial 

AAOEV 

Diaconia: empréstimo de sua sede para reuniões 

e capacitações, cessão de equipamentos para 

atividade produtiva 

Diaconia: assistência técnica, 

apoio jurídico, formação 

profissional, técnica e 

sociopolítica 

Aprofam 

Sebrae: cessão de sua sede para reuniões e 

capacitações, doação de barracas para feira  
 

Núcleo Estadual de Assistência Técnica em 

Economia Solidária (Neates-RN) para 

desenvolvimento do plano de marketing da feira  
 

Prefeitura Municipal de Mossoró: cessão do 

espaço para realização da feira 

Sebrae: formação profissional, 

técnica e em associativismo e 

apoio no processo de certificação 

orgânica 

Coopermups 

GMA e Visão Mundial: cessão de espaço, 

equipamentos de cozinha, comunicação, aluguel 

de sede, transporte e contratação de serviços de 

alimentação.  
 

Grupo Feminista 8 de Março: doação de 

equipamentos 

Grupo Feminista 8 de Março: 

cursos de rotinas administrativas e 

qualificação profissional na área 

de alimentação.  

 

ONG Terra Viva com assessoria 

jurídica para legalização da 

cooperativa 

Unidas pela Arte 
GMA e Visão Mundial: cessão de espaço, 

equipamentos e matéria-prima 

GMA: capacitação em gênero, 

artesanato e economia solidária. 

Fonte: elaboração do autor, 2011. 
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É importante ressaltar que as práticas recíprocas, oriundas da dádiva, no âmbito dos 

empreendimentos estudados, mencionadas pelos membros, vão desde trocas de experiências e 

conhecimentos (elementos intangíveis) à troca de matéria-prima, produtos e serviços 

(elementos tangíveis), conforme Quadro 18. Este fato reforça observações de Mauss (2001) 

sobre a dádiva, que a mesma se trata de uma lógica arcaica de constituição e manutenção dos 

laços sociais e que não contrapõe ao mercado e o Estado, mas os integram e potencializam. 

Esta comprovação elucida “processos de trocas de produtos ou serviço” que vieram à 

tona por ocasião da análise quantitativa, especialmente, na AAOEV onde as ações 

proporcionam bem-estar dos membros resgatando a supremacia de vínculos sociais em meio a 

trocas econômicas. No âmbito rural é algo esperado, dado que estes empreendimentos 

relataram prioridades ao autoconsumo, anterior à comercialização, fazendo prevalecer a 

segurança alimentar familiar. Isto, às vezes, não é levado em conta na contabilização da 

viabilidade dos EES, em virtude do viés economicista da análise que menospreza os 

elementos da economia não-monetária e não-mercantil, conforme denunciou, anteriormente, 

França-Filho e Laville (2004). 

  

Quadro 18 – Práticas Recíprocas dos EES’s estudados 

Empreendimentos 

Econômicos Solidários 
Práticas Recíprocas 

AAOEV 
Os membros interagem com trocas de experiências e conhecimentos, 

sementes e produtos agrícolas 

Aprofam 

Os membros interagem com trocas de experiências e, atualmente, vem 

trabalhando na construção de um banco de sementes para a realização de 

trocas entre os associados 

Coopermups 
Os membros interagem com trocas de conhecimentos e permuta de serviços 

entre as cooperadas 

Unidas pela Arte 
Os membros interagem com trocas de conhecimentos e de produtos nas feiras 

que participam 

Fonte: elaboração do autor, 2011. 

 

As práticas recíprocas nos empreendimentos urbanos – Coopermups e Grupo Unidas 

pela Arte – envolvem trocas simbólicas (conhecimento, experiência, entre outros), porém, 

representam componentes de estreitamento de laços sociais e têm efeitos no apoderamento e 

na autonomia feminina, contribuindo para a coesão social e a elevação da autoestima das 

participantes do Grupo. Reforçando a tese de Mauss (2001) que o dons (bens tangíveis e 

intangíveis) que circulam no interior da sociedade tem duplo sentido, material e simbólico, 

nas relações de constituição e manutenção dos vínculos sociais, claro em composição com as 

outras formas de relação econômica, como mercantil e não-mercantil. 
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Eu não vou mentir que vim para o grupo primeiro pensando no trabalho, 

mas daí acabei gostando das reuniões, das pessoas. Eu mesmo tinha 

parado de estudar só ficava em casa, aí quando vim para o grupo comecei 

a ver o mundo de outro jeito. Hoje eu estudo e penso em fazer outras 

coisas. Graças ao grupo, que é como uma família. (cooperada da 

Coopermups) 

 

Posso inferir, a partir das análises quantitativa e qualitativa, que a combinação entre 

dimensão sociopolítica e os comportamentos ditos complementares (não-mercantil e não-

monetário) possibilita elevar a coesão social entre os sócios, trazendo resultados positivos 

para a manutenção do EES, bem como, o fortalecimento do exercício da autogestão que, por 

sua vez, contribui para ampliação do nível da qualidade de vida dos membros. Desta forma, as 

afirmações de França-Filho e Laville (2003) sobre a convivência dos três tipos de 

comportamentos – economia mercantil, economia não-mercantil e economia não-monetária – 

é valida, bem como potencializadora de sustentabilidade do empreendimento e geradora de 

bem-estar aos seus membros. 

 Posso assegurar assimetria entre as práticas organizacionais desta dimensão com o 

princípio da economia solidária “Justiça social na produção”, frente à predominância de 

práticas que conduzem a distribuição de renda, tendo em vista o pluralismo econômico. 

Porém, é necessário meditar a cerca da dificuldade dos empreendimentos na remuneração em 

modo diverso da prática organizacional privada.  

 

 

Dimensão Organizacional 

 

Esta dimensão refere-se à estruturação organizacional e ao processo de gestão do EES, 

especificamente quanto à infraestrutura, às habilidades gerenciais e técnicas, e ao acesso aos 

meios de produção e ao crédito. 

 Inicialmente, ao traçar um paralelo entre os empreendimentos estudados 

qualitativamente com os grupos/tipologias obtidos na análise quantitativa da dimensão 

econômica, é admissível afirmar que a AAOEV, a Aprofam e a Coopermups têm 

características que se assemelham ao Grupo 2. Esta afirmativa deve-se à constatação de que 

os recursos iniciais para a atividade do EES originaram-se de doações e de recursos próprios 

por parte dos associados e/ou cooperados; instâncias hierárquicas (formal) compõe-se a 

estrutura organizacional destes empreendimentos; há necessidade de financiamento; a 



 

 

166 

presença, em algum momento da trajetória do empreendimento, de assistência técnica e/ou 

qualificação gerencial e profissional; a não participação de funcionários contratados no EES.  

O Grupo Unidas pela Arte tem aspectos de similaridade com o Grupo 3: os recursos 

para a criação vieram de doações; há instâncias informais (coletivo) compondo a estrutura 

organizacional; há necessidade de financiamento e dificuldade de obtê-lo; a presença, em 

algum momento da trajetória do empreendimento, de assistência técnica e/ou gerencial; e a 

não participação de funcionários contratados no EES.  

Ao averiguar a dimensão organizacional, no âmbito da gestão social, dos EES’s 

estudados nesta abordagem qualitativa da pesquisa, observo os seguintes aspectos 

correspondentes às práticas organizacionais que merecem relevo: estrutura organizacional; 

habilidades gerenciais e técnicas; e acesso ao crédito. 

No aspecto da estrutura organizacional dos empreendimentos, os classificados no 

Grupo 2 possuem estruturas organizacionais formais. A AAOEV e Aprofam detêm estruturas 

comuns às organizações constituídas juridicamente como “associação”: presidente, vice-

presidente, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiros e Conselho Fiscal.  

Cabe ressaltar que guardam estruturas hierárquicas, com mudanças na nomenclatura e 

atribuições, mas, com posições simbólicas, de status social, que reportam a estruturas 

empresariais. Isto gera o risco de se tornarem alvos de cobiça entre os participantes do EES, 

haja vista o encanto individual pela obtenção de poder ao ocupar determinado cargo, 

principalmente quando o empreendimento alçar maiores êxitos sociopolítico e econômico. 

Necessário ponderar que, caso isso venha a ocorrer, há a possibilidade dos tecidos sociais de 

coesão sofrerem abalos com a diminuição da solidariedade interna, causando restrições nas 

dimensões da gestão social, haja vista a possibilidade de predominância da racionalidade 

instrumental (RAMOS, 1989) que preza uma visão racional e postura “calculista” quanto a 

precisão e busca por meios para atingir as metas, e sem levar em conta seus conteúdos 

valorativos (substantivo), assim, este caminho conduz a descaracterização da gestão social, 

conforme Tenório (2004), devido a excessiva instrumentalização do social, o que em médio a 

longo prazo desvirtua a missão e razão de existir da organização social.  

As principais atividades dos gestores da AAOEV e Aprofam relacionam-se com a 

mobilização dos associados para reuniões, a captação de recursos, através de projetos e 

programas, a organização jurídica e a representação do empreendimento em reuniões e 

eventos externos, fato que corrobora com os achados da pesquisa de Costa (2003). 

A Coopermups diferencia-se das demais por se constituir a partir de uma estrutura de 

Conselho de Administração, assim, com uma instância de gestão representativa colegiada. É 
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composta por uma Conselheira Administrativa, uma Conselheira Financeira, uma Secretária e 

uma Vogal, além de contar com Conselho Fiscal, ao qual compete à fiscalização das 

atividades e serviços, examinando livros, contas, documentos e registros da cooperativa. 

Noto que se trata de estrutura organizacional diferenciada que propicia maior 

participação dos membros do EES, e, assim, reduz a carga simbólica hierárquica, associada 

aos status social e de poder que perpassa por postos diretivos, como usual nas organizações. 

Além de reforçar a visão de Boullosa e Schommer (2009) da construção da gestão social a 

partir da práxis de grupos que refletem e discutem, permanentemente, suas ações e 

compartilham experiências e conhecimentos, a fim de propiciar aprendizagem individual e 

coletiva com vias ao desenvolvimento do grupo. 

Ao Conselho de Administração cabe responder legalmente pela organização e indicar 

à assembleia geral a coordenação que opera as atividades rotineiras de gestão – coordenações 

executiva, administrativa e financeira. Cada uma, conta com três cooperadas que realizam 

atividades tais como: captação de clientes, atendimento às demandas, gerenciamento dos 

contratos, organização das reuniões semanais coletivas e prestação de contas às cooperadas. 

As cooperadas afirmam que o cotidiano da gestão tem sido repassado para as demais 

participantes, a fim, de que se familiarizem com o funcionamento da gestão da Coopermups e 

possam, adiante, assumir cargos. Assim, corrobora com  Boullosa e Schommer (2009) na 

perspectiva d construção coletiva e compartilhamento de conhecimento, presente na gestão 

social, bem como reforça o exercício princípio da economia solidária da “valorização da 

aprendizagem e formação profissional permanente”. 

Por outro lado, o Grupo Unidas pela Arte, classificado no Grupo 3, não tem 

organograma ou estrutura organizacional definida. A instância máxima de gestão e processo 

decisório é a reunião mensal. Desta forma, as principais atividades de gestão são exercidas 

coletivamente e constam de mobilização do grupo para reuniões, oficinas e produção, bem 

como, a busca por encomendas e a definição das pessoas a serem escaladas para a 

comercialização em feiras. Estas características corroboram a infomalidade das organizações 

do Grupo 3, conforme análise quantitativa, haja vista o estágio inicial de estruturação das 

práticas internas do EES. 

Na categoria das habilidades gerenciais e técnicas observo que nas organizações 

AAOEV e Aprofam há conhecimento dos associados em técnicas agroecológicas. Porém, na 

habilidade gerencial, encontram-se em estágios distintos. Na AAOEV, os associados trazem 

conhecimento deficitário em gestão, o que repercute na carência de controle e de 

planejamento da produção, bem como, de gestão de custos para formação de preços, além da 
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leve confusão entre resultados de venda e sobra. Este último leva o empreendimento a praticar 

preços de acordo com os aplicados no mercado, constatação que merece uma detida atenção, 

visto que, desconhecem até que ponto o preço (de mercado, de produto agrícola convencional) 

praticado cobre os custos, bem como, reflete consciência ambiental fragilizada: 

 

Eu coloco o mesmo preço do produto convencional que vende na feira e 

no supermercado, senão o povo não compra. O pessoal vai logo no 

produto mais barato não quer saber se é agroecológico. Aí se coloco mais 

caro saiu no prejuízo. (Associado da AAOEV) 

  

A Aprofam detém nível mediano de conhecimentos em gestão, haja vista, ser 

certificada pelo MAPA, o que exige planejamento e controle da produção para a prestação de 

contas, no final do ano, do volume da comercialização. Este fato facilita ações de 

planejamento da produção entre os associados, e contribui para a manutenção de volume e 

diversidade de produtos agroecológicos. Assim, evita que os associados levem o mesmo 

produto, na mesma semana, em elevada quantidade, com riscos de sobra e de venda desigual e 

o perigo de criar competição interna de preços.  

Assim, o planejamento serve como instrumento para o desenvolvimento de rodízio na 

produção e disponibilização de produtos para comércio visando a não concorrência entre os 

associados, propiciando que todos os sábados haja certa estabilidade na produção ofertada 

tanto em quantidade quanto em diversidade.  

Ainda no âmbito das habilidades gerenciais, verifico déficit na noção de gestão de 

custos, o que se traduz na insegurança quanto à formação de preço, pois, acabam os 

associados praticando preços de acordo com os aplicados no mercado, sem incorrerem na 

contabilização dos custos de produção e a necessária remuneração do trabalho.  

 As cooperadas da Coopermups apresentam notórias habilidades técnicas, em especial, 

na culinária. Participam de cursos, quando possível e testam novas receitas. No campo da 

formação sociopolítica, é possível verificar o domínio a respeito de temáticas acerca de 

feminismo, políticas para crianças e adolescentes e economia solidária. Isto ocorre por causa 

da assídua participação em espaços de articulação externa que promovem debates nesses 

assuntos.  

Quanto à habilidade gerencial, no aspecto das rotinas administrativas, detêm 

conhecimentos, todavia, são deficitárias quanto às temáticas de planejamento, controles, 

gestão de custos e formação de preço. Como consequência aplicam preços sem estimativas de 

custo de produção, mas, usando intuição, e, às vezes, tão somente os preços de mercado:  
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Nós trabalhamos na economia solidária, assim, não podemos cobrar um 

valor exuberante, como os bufetts fazem. Às vezes é assim, esse cardápio 

é muito barato R$10,00 ou R$ 15,00, no tal buffet o orçamento deu 

R$25,00. Daí a gente fala... Olha somos da economia solidária, a gente 

tem que lembrar que a gente não é capitalista, eu, a gente, é sem fins 

lucrativos (cooperada da Coopermups). 

 

 Pondero que, no aspecto da gestão dos custos, as cooperadas têm noção da de práticas 

de preços justos, corroborando com os princípios da economia solidária, mas, não conseguem 

operacionalizar tal desejo na prática organizacional, tanto que, uma cooperada da 

Coopermups tem discernimento que não deve oferecer preços equivalentes aos das empresas, 

pois, estas têm como finalidade a obtenção de lucro através da mais-valia. Ainda pondera o 

aspecto de que não visem à apropriação de capital, de forma desigual, no âmbito da cadeia.  

O Grupo Unidas pela Arte, como os anteriores, possui habilidades técnicas de 

artesanato e conhecimento nas temáticas feminismo, políticas para crianças e adolescentes e 

economia solidária, devido às participações em espaços públicos de articulação. Mas, possui 

restritos domínios em gestão da produção, planejamento da produção, controles, gestão de 

custos e formação de preço. Assim, incorrem em práticas de preços de acordo com o mercado.  

O desconhecimento na habilidade gerencial não se restringe aos EES’s estudados 

qualitativamente, visto que, nos resultados do Mapeamento da Economia Solidária, é possível 

constatar que 25% no Brasil (SENAES, 2009) apresentam o apoio, a assistência e a formação 

como necessidades de difícil obtenção.  

Este fato, relacionado à dificuldade no desenvolvimento de habilidades gerenciais 

revela carência em apoios e fomentos aos empreendimentos por parte das entidades de apoio e 

fomento, assim, há tensão entre práticas organizacionais associadas à gestão privada e à 

gestão social, conforme alerta Tenório (2004). Segundo França-Filho (2007) na gestão 

privada, há a primazia da racionalidade instrumental em detrimento de variáveis sociais, 

políticos, culturais, ecológicos, o que a torna mero componente econômico, já que a finalidade 

é a acumulação pela via do “cálculo utilitário” das ações.  

Segundo Tenório (2004) c com lógicas e objetivos específicos (fundados no 

utilitarismo). O desafio, neste âmbito, consiste em encontrar processos gerenciais 

intermediários entre a eficácia utilitarista e principio da gestão social. 

Quanto ao acesso ao crédito, de maneira geral, a dificuldade em obtê-lo, por parte da 

AAOEV, Aprofam, Coopermups e Grupo Unidas pela Arte, não se diferencia da situação dos 

EES’s mapeados no Brasil (21.859 EES’s), pois, 50 % declaram restrições nesse quesito 
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(SENAES, 2009). No Rio Grande do Norte, 55% dos EES’s (SIES, 2007) corroboram com os 

relatos verificados nos empreendimentos estudados na abordagem qualitativa. O principal 

entrave relaciona-se à burocracia dos agentes financeiros. 

  Além do item burocrático, associados da AAOEV e Aprofam mencionam situações 

de devolução de crédito e taxas de juros elevadas como fatores limitantes: 

 

Os associados precisam de crédito, mas, do jeito que [são] as taxas e a 

papelada que o banco pede, fica difícil para a gente conseguir. Até o 

Pronaf não é fácil de tirar, que é cada um quer tirar. Quanto mais crédito 

para todo mundo da associação (associado da AAOEV). 

 

Estamos buscando crédito para a construção de uma unidade de 

beneficiamento de polpa de frutas, mas as condições e exigências para ter 

o crédito não ajudam (associado da Aprofam). 

 

 Analiso que tais dificuldades tornam-se inibidoras para o processo de desenvolvimento 

dos empreendimentos, especialmente aqueles que têm interesse de instalar espaços coletivos 

de beneficiamento de produtos agropecuários, segundo os princípios da economia solidária, 

voltados para a promoção da autogestão e respeito ao meio ambiente. 

 Outra narrativa vem de uma das cooperadas da Coopermups que, resolveu-se 

candidatar ao microcrédito através da Agencia Nacional de Desenvolvimento Empresarial 

(ANDE). Todavia, como a retirada seria a partir de Grupos Solidários,
31

 de três a sete pessoas, 

em que um avaliza o crédito de outro, todas queriam crédito coletivo, que viesse para a 

Cooperativa, e não para um sistema individualmente, e assim, desistiram.  

 O Grupo Unidas pela Arte diferencia-se dos demais por sequer ter cogitado acesso ao 

crédito. As participantes alegam que, por causa da instabilidade na comercialização, e, 

consequente, renda irregular, não cogitaram tal hipótese sob o risco de não conseguirem arcar 

com as prestações da devolução do crédito.  

 A constatação deste obstáculo, no âmbito do Mapeamento da Economia Solidária, 

indica a necessidade de políticas de finanças solidárias como alternativa de acesso ao crédito. 

Essas finanças, em particular, visam  à proporcionar ao apoio e crédito a projetos produtivos 

de empreendimentos econômicos solidários e comunidades, por meio de condições de 

devolução, carência e taxas flexíveis e diferenciadas às praticadas pelos sistemas financeiros 

                                                 
31

 O grupo solidário consiste em um grupo de pessoas que se avalizam. São empreendedores que 

individualmente não conseguiriam obter o crédito. É o produto mais acessado da ANDE, com 71% da carteira da 

organização. Para formar um grupo solidário é necessário um grupo de três a sete microempresários. O valor 

disponibilizado pela ANDE, dependendo da necessidade de cada cliente, pode ser de até R$ 7.000,00 (ANDE, 

2011).  
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convencionais. Tais inicitavias partiram de experiências de Bancos Comunitários de 

Desenvolvimento (BCD), Fundos Rotativos Solidários (FRS) e algumas linhas do 

microcrédito produtivo, a exemplo do Banco de  Palmas relatado por (FRANÇA-FILHO e 

SILVA JR., 2009), que surgiu em 1998 em Fortaleza/CE, como fruto da ação da Associação 

de Moradores do Conjunto Palmeiras (ASMOCONP) no processo de luta política entorno da 

construção e melhoria das condições de vida no próprio bairro, assim atuou nos problemas de 

falta de renda e oportunidades de trabalho através do seguinte processo narrado por França-

Filho e Silva Jr. (2009): 

 
Em primeiro lugar os BCD tem vocação na sua prática a promover uma 

construção conjunta da oferta e da demanda. Isto porque, eles são uma 

iniciativa associativa envolvendo moradores num determinado contexto 

territorial que buscam a resolução de problemas públicos concretos 

relacionados à sua condição de vida no cotidiano, através do fomento à 

criação de atividades sócio-econômicas. 

 

É precisamente este caráter de utilidade social ou comunitária dos BCDs, 

inscrito ainda numa lógica de construção conjunta da oferta e da demanda 

(ou de fomento a criação de um sistema local de prossumidores) que 

permite situar a natureza de alguns dos seus serviços como prestações 

mercantis não concorrenciais. Ou seja, a atuação de um banco 

comunitário enquanto organização, que envolve os próprios moradores 

em um território na condição ao mesmo tempo de profissionais 

remunerados, gestores do empreendimento e usuários ou beneficiários 

diretos dos produtos ou serviços ofertados, cria uma mais valia social no 

seu território. 

 

Desta forma, os Bancos Comunitários de Desenvolvimentos (BCD) contribuem na 

ampliação das oportunidades de geração de renda e redução da exclusão local. 

O Fundo Rotativo Solidário contribui para a consolidação da autogestão e surge como 

uma nova alternativa de acesso ao crédito. Trata-se de uma forma de criar oportunidade de 

crédito tendo em vista as necessidades dos empreendimentos econômicos solidários, 

relacionadas à expansão ao fortalecimento da atividade produtiva e, ainda, ao assessoramento 

técnico e acompanhamento. A gestão do fundo ocorre de modo participativo (Grupo Gestor) 

respeitando os princípios da economia solidária, e são constituídos a partir da contribuição das 

famílias ou estimulados por capital inicial externo (ROCHA e COSTA, 2005). 

Por meio dos fundos rotativos solidários, investem-se recursos na comunidade, através 

de empréstimos com prazos e reembolsos mais flexíveis e mais adaptados às condições 

socioeconômicas dos beneficiários. O valor de retorno ao Fundo é definido de acordo com as 

condições de cada família e, aquelas em melhor situação financeira, contribuem com parcelas 

maiores (ROCHA e COSTA, 2005). 
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 Apesar de estágios e experiencias distintas dos EES’s estudados, na dimensão 

organizacional, as características marcantes presentes na estrutura e práticas organizacionais 

não destoam completamente dos princípios da economia solidária. Apresentam elementos 

para o desenvolvimento da autogestão, em especial, a estrutura de Conselho de 

Administração, a exemplo da Coopermups. Há uma “valorização da aprendizagem” pelas 

interações e troca de saberes técnicos entre os participantes. Porém, em relação ao princípio 

“formação profissional permanente” observo uma assimetria, devido à dificuldade na 

formação gerencial, pois, há deficiência em processos gerenciais que auxiliem práticas 

organizacionais de gestão social.  

Pondero que há dependência, por parte dos empreendimentos, das entidades de apoio e 

fomento quanto à formação gerencial, o que, por sua vez, implica na adoção de processos 

gerenciais que aglutinem conteúdos aderentes aos da gestão social, e na volatilidade 

financeira, via projetos, para ações de formação em gestão social. Um caminho seria o 

financiamento próprio e parcerias com incubadoras de empreendimentos solidários de 

instituições de ensino superior. 

 

 

Dimensão Ambiental 

 

 Nesta dimensão, delimitei, para efeito desta abordagem qualitativa, as análises de 

verificação da forma de produção e consumo, observando o padrão de apropriação, utilização 

e gestão dos recursos naturais em respeito à qualidade socioambiental. 

 Primeiramente, em um comparativo entre os EES’s estudados na abordagem 

qualitativa, com os grupos/tipologias gerados na abordagem quantitativa, é possível classificar 

os EES’s em diferentes estágios de consolidação na dimensão ambiental.  

Como observado na análise quantitativa, à disposição causou classificações em 

conformidade com a área de atuação – urbana ou rural. Os EES’s urbanos (Coopermups e 

Grupo Unidas pela Arte) enquadraram-se no Grupo 1 e os EES’s rurais (AAOEV e Aprofam) 

no Grupo 2. 

 A AAOEV e Aprofam apresentam iniciativa com vistas à qualidade de vida dos 

consumidores ao ofertarem produtos orgânicos. Quanto ao preço, há prática de valor inferior 

ao corrente no mercado, e em algumas situações com preços similares aos de mercado. 

 A Coopermups e o Grupo Unidas pela Arte, embora declarem iniciativas com vistas à 

qualidade de vida dos consumidores, não desenvolvem práticas de preços justos, apesar da 
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intenção. Preocupam-se com a qualificação e a qualidade dos produtos ou serviços visando à 

qualidade de vida dos consumidores, mas, a destinação final dos resíduos da produção é 

comumente realizada pela coleta de lixo regular. 

Ressalto que, na abordagem quantitativa, verifiquei dificuldades na apropriação de tal 

dimensão pelos EES’s do Oeste Potiguar. 

Na forma de realização da produção ou serviço, dois empreendimentos – AAOEV e 

Aprofam – desenvolvem produção agroecológica respeitando o meio ambiente e a 

disponibilização de produtos saudáveis ao consumidor. A Aprofam tem a especificidade de 

oferecer produtos orgânicos com garantia social via certificação concedida pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

A Coopermups faz serviços de alimentação priorizando a compra de matéria-prima 

oriunda da economia solidária, através da Rede Xique Xique. Todavia, há aquisição de 

matéria-prima junto a empresas privadas. Convém lembrar que este reforça novamente prática 

de fortalecimento e manutenção de Redes Solidárias (MANCE, 2004).  

Reforço que as atividades de serviço de alimentação, em seus primórdios, tinha a 

proposta de oferecer alimentos saudáveis, segundo fala das cooperadas, porém, para adequar-

se as solicitações dos clientes, modificou os cardápios e, com isto, incorporou o uso de 

produtos que não respeitam necessariamente o meio ambiente.  

 O Grupo Unidas pela Arte, voltado para a produção de artesanato trabalha com a 

reutilização máxima de produtos a fim de diminuir os resíduos. Pondero que, mesmo assim, a 

perspectiva ambiental não aparece como prioridade. 

 Verifico que em práticas organizacionais, de produção e serviço (com maior ou menor 

impacto ambiental), nos empreendimentos rurais prevalecem a convivência e o respeito com o 

meio ambiente. São ações internas que contribuem para a conservação dos recursos naturais.  

Na prática de atenção ao consumidor a AAOEV e Aprofam aplicam preços 

combinando aspectos de intuição aliados a valores praticados no mercado. Saliento que este 

fato advém da deficiência na habilidade gerencial no campo da gestão de custos. A alegação 

dos associados consiste no receio de que mudanças nos preços provoquem a diminuição nas 

vendas, por conta do público consumidor da região ser sensível a isto.  

Pondero que esta atitude não contribui para a promoção da gestão social nem 

tampouco para o desenvolvimento da consciência ambiental coletiva. Seria mais eficiente a 

busca pelo trabalho de promoção do consumidor consciente, por meio de informações sobre a 

origem e o impacto da produção agrícola convencional versus produção ecológica, ao invés 

de cederem à prática de preço como referencial.  
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A Coopermups e o Grupo Unidas pela Arte não se diferenciam dos empreendimentos 

rurais, citados anteriormente, pois, praticam preços através da intuição aliados a parâmetros 

dos preços de mercado, sob o pretexto de que o público consumidor da região é sensível a 

essa variável. Na Coopermups existe consciência acerca dos princípios da economia solidária 

que devem nortear as práticas organizacionais, e do discurso para se evitar práticas de 

exploração ou apropriação inadequada na prática do preço, conforme relatado na dimensão 

organizacional. Contudo, efetivamente, não há ações claras que levem a esse caminho. São 

incipientes as ações que pretendam a promoção de práticas de consciência ambiental para 

além do EES, que envolvam parceiros e consumidores em suas práticas cotidianas, em 

especial, de consumo.  

Quanto à atenção ao consumidor, todos os empreendimentos estudados fornecem 

produtos com qualidade e respeito ao bem-estar dos consumidores. Todavia, não há trabalho 

informativo para divulgar os produtos disponibilizados ao consumidor: 

 

Uma vez, um consumidor ficou me perguntando se o produto era mesmo 

agroecológico. Ficou com dúvida e disse que quem garantia se este 

produto era realmente sem agrotóxico. E os amigos dele não vinham 

porque não acreditavam que eram. Daí, peguei meu certificado de 

garantia da produção do Ministério e mostrei a ele, e falei que tínhamos 

fiscalização de tempos em tempos. Ele escutou com atenção, só não sei se 

ele acreditou mesmo (associada da Aprofam). 

 

A diferença entre produto originado de organização empresarial e de empreendimento 

econômicos solidário não é notória. Este fato ocorre devido à carência de informações que 

demonstrem a garantia social do produto agroecológico e o diferencial dessa garantia, como 

no caso da Aprofam. Outro ponto que deve ser ressaltado, na comercialização direta ao 

consumidor é que, na compra destes produtos, contribui para o fortalecimento de famílias que 

desenvolvem trabalho associado e, por extensão, colaboram para o desenvolvimento 

comunitário.  

Em relação à destinação dos resíduos gerados na produção ou serviço, observo que os 

EES’s rurais detêm maior reaproveitamento.  

 

O que pode ser considerado resto na produção agroecológica é 

reaproveitado. A matéria orgânica vira adubo, e as outras coisas são 

usadas na composição do feno, silagem e composto. O que sobra da feira 

vira matéria-prima para criação de animais da área (associado da 

AAOEV). 
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Como relatado acima, na atividade agropecuária os materiais que sobram, 

considerados como resíduos, acabam sendo incorporados em outras atividades produtivas da 

propriedade rural. Este fato ocorre tanto na AAOEV como na Aprofam, o que demonstra 

sintonia com práticas agroecológicas. 

 A Coopermups assegura que os restos alimentícios das feiras ou de seus serviços 

prestados são partilhados entre as cooperadas e suas famílias, caso o alimento esteja em 

condições para consumo, enquanto o restante, impróprio para o consumo humano, 

geralmente, é descartado via coleta de lixo regular. 

 O Grupo Unidas pela Arte busca aproveitar ao máximo os produtos, seja no processo 

de reutilização ou reciclagem (retalhos de tecido, embalagens), porém, os materiais químicos 

e os pincéis são descartados na coleta de lixo regular. 

 Observo que os empreendimentos urbanos tendem a um limitado reaproveitamento 

dos resíduos, descartando sobras na coleta de lixo regular, talvez pela facilidade no descarte. 

Em contraposição, os empreendimentos da zona rural, por não disporem de uma coleta de 

lixo, são motivados a aproveitarem resíduos dentro de uma perspectiva sistêmica. O que seria 

saída ou resíduos pode servir como entrada ou matéria-prima em outra atividade na 

propriedade.  

 A dimensão ambiental relaciona-se ao princípio da economia solidária do “cuidado 

com o ambiente e responsabilidade com as gerações futuras”. As abordagens quantitativas e 

qualitativas convergem para a confirmação de que as práticas organizacionais têm nuances de 

respeito ao meio ambiente, porém, não há incorporação deste princípio como guia para a 

promoção da consciência de sustentabilidade no âmbito do EES e, para além deste, para a 

coletividade, isto é, consumidores e fornecedores e demais integrantes da cadeia produtiva. 

  Esta debilidade pode ser reflexo da incipiente dimensão interorganizacional dos 

empreendimentos, especialmente, com os movimentos de cunho ambiental como a 

Articulação Nacional da Agroecologia (ANA), o Movimento Nacional de Catadores de 

Materiais Recicláveis (MNCR), entre outros. A união de movimentos sociais com causas 

múltiplas, mas que convergem para a busca do desenvolvimento social, econômico e 

ambiental (como parâmetros justos e solidários) da sociedade.  

 Outra característica relaciona-se à necessidade dos participantes dos empreendimentos 

incorporarem tal dimensão no âmbito das práticas organizacionais, e, além disto, municiarem-

se de informações quanto às práticas ambientais, à economia solidária, aos preços justos, entre 

outros, como argumentos para a venda direta, e, quem sabe, por meio desta promover e 
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desenvolver a prática de consumo consciente e crítico, o que trará consequências positivas e 

benesses para as dimensões econômicas e sociopolíticas.   

 Devo salientar que na prática a implementação de aparato da gestão ambiental ainda é 

um fator de dificuldade, em especial, na adoção legal como a possibilidade de garantia de 

adequação as exigências sanitárias para produção. Alguns dos produtos beneficiados como 

polpa e mel, oriundos de EES’s, ainda não atendem aos requisitos de qualidade exigidos pelos 

órgãos reguladores, como o Sistema de Inspeção Federal (SIF). Entraves legais que findam 

por dificultar o avanço nesta dimensão ambiental por parte dos empreendimentos. 

 Para tal intento reconheço a necessidade de robustecimento da dimensão sociopolítica 

com os participantes dos empreendimentos econômicos solidários, para possibilitar o 

engajamento em ações em prol das práticas organizacionais imersas em conteúdos da gestão 

social e alinhadas aos princípios e às práticas da economia solidária. Assim, reforçando a 

concepções em comuns de Mauss (2001), Polanyi (1992) e Ramos (1989), que com suas 

respectivas teorias defenderam que os vínculos ou laços sociais devem estar embebidos sobre 

as ações econômicas (em especial as monetárias), potencializando estas ações, sem 

desmerecer ou contrapor o mercado e o Estado, mas, em detrimento ao predomínio da ação 

racional de cunho utilitarista, no qual os fins justificam os meios. Desta forma, pondo freios 

no processo de “empresarização” das organizações, descrito por Solè e Pham (2003), e 

possibilitando o pluralismo organizacional, na possibilidade de várias racionalidades 

predominando nas práticas organizacionais.    
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Considerações finais 

 

Movido pelo interesse de compreender como os empreendimentos econômicos 

solidários contemporâneos desenvolvem dimensões da gestão social relacionadas aos 

princípios da Economia Solidária este trabalho se iniciou posicionando as mudanças no 

mundo do trabalho e da administração ao longo das décadas. Esta contextualização revelou a 

necessidade de se resgatar pensamentos de intelectuais que travaram discussões e 

promoveram contribuições nas temáticas: solidariedade, dádiva, gestão (social, privada e 

pública), concepções de economia solidária, e, em particular, economia plural. 

O caminho para a compreensão foi traçado mediante a problematização da ampliação 

do fato econômico e suas repercussões nas práticas organizacionais dos empreendimentos 

econômicos solidários. A partir do conceito de gestão social, aliado ao de economia plural e 

suas fundamentações históricas (dádiva de Mauss; redistribuição, reciprocidade e 

domesticidade de Polanyi) propiciam a ampliação do fato econômico admitindo o pluralismo 

de princípios, e, por sua vez, de comportamentos econômicos.  

Desta forma, reconhecendo que, na gestão social, proposta como prática aos EES’s 

devido seu alinhamento quanto aos fins aos princípios da economia solidária, há espaço para a 

inversão de prioridade em relação à lógica mercantil, abrindo espaço para uma racionalidade 

substantiva, preponderante no efetivo exercício das práticas organizacionais destes. 

Este trabalho contribui para compreensão de racionalidades predominantes nas 

práticas organizacionais do EES’s, e a possibilidade de olhá-los além da dimensão econômica 

mercantil (monetária). Reconheço que o contato com as obras de Mauss, Polanyi e Laville foi, 

indubitavelmente, importante para a construção desta tese.  

Quanto às práticas da gestão social, após o levantamento teórico-empírico constituído 

nas dimensões – Sociopolítica, Econômica, Organizacional e Ambiental – optei por um 

recorte no Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, denominado de Oeste Potiguar, tendo 

como base o banco de dados do SIES de 221 EES’s na região. 

A questão central da pesquisa foi à busca por dados que ratifiquem a teoria e o 

discurso dos ditos praticantes da economia solidária, quando defendem que a racionalidade 

substantiva deve nortear os princípios da economia solidária, concebendo à economia espaço 

incidental e não a primazia na determinação das relações sociais, assim, refletindo na 

predominância de dimensões da gestão social nas práticas administrativas dos EES’s. A 

pesquisa teve caráter inovador ao ir além do mero discurso da viabilidade econômica, para 
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avançar na compreensão da sustentabilidade a partir da dimensão sociopolítica estabelecida 

com maturidade a partir das relações sociais intraorganizacionais, bem como a ampliação do 

olhar acerca do fato econômico, incorporando a análise de práticas organizacionais não-

mercantil e não-monetária. Desta forma, sem superestimar indicadores da dimensão 

econômica, de cunho monetário, e por outro lado não relegando as dimensões sociopolítica, 

organizacional e ambiental, como dimensões importantes para o exercício da gestão social. 

  Para tanto utilizei uma triangulação envolvendo abordagens quantitativas e 

qualitativas a fim de analisar a tese proposta nesta pesquisa, expressa anteriormente.  

A abordagem quantitativa trouxe perfis dos EES’s, e características das várias 

dimensões do estudo, a partir da análise de cluster. Nesta etapa, constatei que os 

empreendimentos apresentam estágios distintos de práticas organizacionais associadas à 

gestão social e aos princípios da economia solidária, conforme os perfis de grupos/tipologias 

obtidos. Recordo que como toda abordagem quantitativa, teve a limitação de obter dados 

generalizados e de forma objetiva, sem dar espaço para análise aprofundada da informação 

obtida. Bem como, a tentativa inicial de uso da análise fatorial não foi possível, devido a 

aglutinação de variáveis em fatores, que a priori, teoricamente não deveriam enquadrar-se no 

mesmo fator, situação que dificultaria atribuição de inferências da relação entre fatores e 

dimensão da gestão social. Para este fato leva-se em conta que a utilização de um banco de 

dados já validado, no qual não houve interferência para sua composição de questões, limitou-

me o campo de uso do SIES para esta pesquisa.   

A abordagem qualitativa teve como proposta aprofundar a investigação de práticas 

organizacionais presentes em cada dimensão e trazer à tona algumas respostas para as 

inquietações oriundas da análise quantitativa. Todavia, ressalto limitações quanto a uso da 

abordagem qualitativa limitou o número de casos, porém, busquei selecionar múltiplos casos 

que representassem a riquezas de EES’s estudados na abordagem quantitativa.   

Desta forma, aliando as duas abordagens busquei a complementaridade na análise dos 

dados para alcance da tese defendida neste trabalho, o que proporcionou robustez nas análises 

empregadas, ao invés do emprego de apenas uma das abordagens.  

Na análise quantitativa, alguns pontos chamaram a atenção. Na dimensão sociopolítica 

ficou nítido que quanto mais instrumentos de participações interna e externa, a partir da 

vivência em espaços públicos propositivos, melhores os resultados monetários. Assim, o 

engajamento e apoderamento dos participantes dos EES’s, são ferramentas que propulsionam 

impactos nas demais dimensões, bem como contribui para o desenvolvimento de práticas 

organizacionais condizentes com o campo de atuação, o da economia solidária. Fato que 
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reforça os aspectos sociais em primazia aos econômicos nas práticas organizacionais da 

gestão social embebida, predominantemente, pela racionalidade substantiva, assim, o foco 

destas práticas é no principio da economia solidaria da “centralidade no ser humano” 

Verifiquei a busca pelo desenvolvimento da participação e da democracia 

autogestionária nos empreendimentos, baseada em processo decisório que ocorre via reuniões, 

conforme menciona Tenório (2004) a necessidade da gestão social de práticas participativa e 

dialógica no processo decisório. Todavia, é necessário ressaltar que se trata de tarefa árdua 

tendo vista a constituição histórica socioeconômica da região e do país, na qual há 

fragilidades na vivência da participação do ato cooperativo no estado do Rio Grande do Norte 

e no Oeste Potiguar remetem a grupos familiares de latifundiários e detentores dos espaços 

políticos, que, com o apoio da Igreja Católica, disseminaram a perspectiva das Caixas Rurais 

como proposta para atender à demanda de crédito e equipamentos dos grandes proprietários 

rurais, com apoio e incentivo estatal.  

Outro ponto que merece relevo diz respeito à dimensão econômica, com a prática da 

troca prevalecendo na comercialização. Assim, as concepções de economia plural e de dádiva 

como elos de resgate e estreitamento de vínculos sociais apresentou-se real na 

contemporaneidade das práticas organizacionais dos EES’s estudados. Existe algo que 

ultrapassa a mera viabilidade econômica na lógica mercantil, e que mantêm as pessoas 

organizadas nestes empreendimentos e estimuladas a realizarem trocas, assim vejo claramente 

a perspectiva da gestão social, no qual os fins desejados são sociais relacionados ao bem-estar 

de dos membros dos EES’s. É este o caso de empreendimentos rurais, como a AAOEV. 

Na abordagem qualitativa foi possível compreender os processos de trocas de produtos 

ou serviço. Nos empreendimentos rurais pesquisados a destinação dos produtos 

agroecológicos tem a seguinte escala de prioridade, sequencialmente: autoconsumo 

(domesticidades), comercialização e troca. Mesmo sem discernimento, por parte dos 

participantes do EES, deste campo teórico da economia plural, e dos princípios da economia 

solidária, há práticas de economia não-monetária que vão além renda. Vem à tona que estes 

garantem melhorias nas condições sociais da coletividade através da promoção de aspectos 

como soberania e segurança alimentar dos agricultores associados. Este fato denota ações não 

apenas de manutenção do bem-estar dos membros, mas, também, o resgate da prioridade dos 

laços sociais nas relações.  

A ampliação do fato econômico está associada a processo de formação sociopolítica e 

ao exercício dos princípios da economia solidária guiando práticas, entre os membros e as 

relações interorganizações na perspectiva de consolidação de redes e cadeias solidárias.  
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Na dimensão organizacional, a pesquisa permitiu examinar que preponderam 

estruturas organizacionais hierarquizadas que replicam modelos empresariais. Ressalto que há 

possibilidades de formações de estruturas menos hierarquizadas, a exemplo do Conselho de 

Administração da Coopermups, que possibilitam a ampliação do exercício da gestão 

participativa e dialógica, almejada pela gestão social, segundo Tenório (2004).  

Fica notória, na pesquisa quantitativa, a presença ínfima de preço justo, fato 

corroborado na pesquisa qualitativa. Há debilidade em competência gerencial, 

especificamente para realizar a gestão de custos. Não basta municiar os participantes de 

EES’s de formações gerenciais; é necessário contextualizá-las a partir das bases da gestão 

social, para que estes não empreguem preços e práticas da gestão privada, desvirtuando os 

fins (da gestão social) que permeiam os empreendimentos econômicos solidários (EES’s). 

Assim, volto a discutir a formação sociopolítica como forma basilar para gerar contribuições 

às demais dimensões. 

Na dimensão ambiental é constatada outra deficiência: a consciência ambiental 

coletiva é incipiente nas práticas organizacionais. Com isto, os empreendimentos incorrem em 

ações que pouco contribuem para a prática de preços justos, a preocupação com o descarte de 

resíduos, e a atenção aos consumidores de forma a, não somente oferecer produtos com 

qualidade e que respeitem aspectos ambientais, mas, também, expandir a consciência 

ambiental junto a estes para que tomem atitudes conscientes no comportamento de consumo, 

fundamentalmente, no processo de escolha dos produtos e serviços, tendo atenção a 

parâmetros ambientais e, assim, contribuindo para o princípio da economia solidária de 

cuidado com o ambiente e responsabilidade com as gerações futuras.  

Apesar das debilidades constatadas na dimensão organizacional e ambiental, é 

possível constatar que práticas dos EES’s do Oeste Potiguar incorporam, predominantemente, 

elementos da gestão social e da economia solidária, com preponderância da racionalidade 

substantiva em primazia a instrumental.  

A pesquisa trouxe informações que conduzem à confirmação de que, nas práticas da 

economia solidária, prevalece a racionalidade substantiva, embora sob constantes tensões 

entre a gestão privada e a social. Os participantes dos EES’s não concedem à economia 

monetária primazia na determinação das relações sociais. Reforço que a economia monetária 

tem papel importante para sustentabilidade dos EES’s, todavia, deve ser combinado a outras 

formas econômicas (não-mercantil e não-monetária) e não ser trabalhada como dimensão 

única detentora do êxito do empreendimento.  
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Nesta discussão é revelada a carência da apropriação de concepções da gestão social e 

dos princípios da economia solidária, pois, praticam princípios, mas, não têm este 

discernimento, como os que apresentam práticas organizacionais não-mercantis e não-

monetárias. Outros participantes têm pleno conhecimento, mas, não conseguem 

operacionalizar nas suas práticas cotidianas nos âmbito do EES’s devido à falta de habilidade 

gerencial e acabam por realizar práticas organizacionais replicadas da gestão privada, cujos 

fins são distintos da gestão social.  

A pesquisa leva ao fato de que formações e práticas que fortalecem a dimensão 

sociopolítica (conhecimento, apoderamento, senso de pertencimento) tornam-se o fio 

condutor para o robustecimento da gestão social no âmbito das demais dimensões, 

conduzindo a ganhos sociopolíticos, econômicos, organizacionais e ambientais. O avanço 

neste desafio contribuirá para a ampliação do fato econômico. Dentre os ganhos facilitará a 

habilidade gerencial e dirimirá as tensões entre gestão social e gestão privada colaborará para 

o avanço da consciência ambiental individual e coletiva, repercutindo na amplitude da cadeia 

ou rede solidária dos fornecedores, e, especialmente, dos consumidores.  

Mas este fortalecimento para obter êxito amplo é necessário vir acompanhando de 

investimentos em políticas públicas que contribuam para dinamização econômica das cadeias 

solidárias, em especial, com infraestrutura para beneficiamento, gargalo ainda enfrentado por 

EES’s de produção agropecuária. Além de melhorias no aspecto da governança destas cadeias 

solidárias para distribuição equitativa de benefícios no âmbito da cadeia. Esta pesquisa traz 

questionamentos de como se pensar as políticas públicas para o incremento da economia 

solidária a partir da constatação de algumas debilidades. Há investimentos no campo das 

finanças solidárias para atender a demanda por acesso a crédito, mas, antes disso, é 

imprescindível a maturidade sociopolítica para incorporar os princípios destas finanças. 

Assim, investimentos em processos formativos se fazem necessários, centrados em aspectos 

sociopolíticos e técnicos, e as interações com o mercado.  

 Registro que o EES feminino pesquisado, Coopermups, demonstrou predominância 

sociopolítica relevante, comparado aos empreendimentos mistos (homens e mulheres). O que 

deixou uma lacuna para pesquisas futuras que seria a reação de gênero e economia solidária, 

partindo do questionamento se a composição total ou majoritariamente feminina tem 

influência dimensão sociopolítica com elevada maturidade e, consequentemente, imersa por 

práticas organizacionais alicerçada na gestão social e nos princípios da economia solidária? 

Outra lacuna desta pesquisa seria compreender se os EES’s que apresentaram 

melhores posições no continuum têm, consequentemente, melhores reflexos de percepção da 
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qualidade de vida no trabalho por parte de seus membros. Outra questão para pesquisa futura 

seria compreender a interlocução agroecologia e economia solidária como vetor para 

construção de outra plataforma de desenvolvimento. E Por fim, a relação políticas públicas e 

economia solidária, avanços e entraves para promoção do desenvolvimento justo e solidário.  
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Apêndice  

 

Apêndice A – Dimensões, Categorias e Variáveis da Gestão Social 

 
Dimensões Categorias de Análise Variáveis 

Sociopolítica 

- Efetivação da 

democracia 

autogestionária na 

tomada de decisões, no 

nível interno 

(participação e 

engajamento) 

- Motivação para criação do empreendimento 

- Situação da sede ou local de funcionamento do 

empreendimento  

- As formas de participação dos (as) sócios (as) nas 

decisões 

- Periodicidade da assembleia geral/reunião do coletivo de 

sócios (as) do empreendimento 

- No ano anterior, os resultados da atividade econômica do 

empreendimento, sem contar as doações de recursos, caso 

existam, permitiram fazer 

 - Destinação das sobras/excedentes 

- Participação externa  

(redes e articulações) 

- Participação do empreendimento em alguma rede ou 

fórum de articulação 

- Relação ou participação do empreendimento em 

movimentos sociais e populares  

- Participação ou desenvolvimento, por parte do 

empreendimento, em alguma ação social ou comunitária  

  - As áreas de participação ou desenvolvimento de ação 

social ou comunitária 

Econômica 

- Economia Mercantil 

- Ações que são realizadas de forma coletiva pelos (as) 

sócios (as) do empreendimento 

- Agrupamento dos Produtos por tipo de atividade 

- Situação da sede ou local de funcionamento do 

empreendimento 

- Destinação dos produtos e/ou serviços 

- Situação da comercialização de produtos e/ou serviços 

do empreendimento 

- Principais espaços de comercialização de produtos e/ou 

serviços 

- Empreendimento que tem encontrado alguma dificuldade 

na comercialização de produtos e/ou serviços 

- As principais dificuldades na comercialização dos 

produtos e/ou serviços 

- Tipo de remuneração dos sócios (as) que trabalham no 

empreendimento 

- Remuneração média mensal dos sócios (as) 

- Economia Não-

Mercantil 

- Origem da matéria-prima ou do insumo 

- Destinação dos produtos e/ou serviços 

- Empreendimento que tiveram acesso a algum tipo de 

apoio, assessoria, assistência ou capacitação 

- Tipo de apoio que teve o empreendimento 

- Entidade que fornecem apoio aos empreendimentos 

- Economia Não-

Monetária 

- Situação dos equipamentos do empreendimento 

- Destinação dos produtos e/ou serviços 

Organizacional - Infraestrutura 

- Situação da sede ou local de funcionamento do 

empreendimento  

- Tipo de apoio que teve o empreendimento 

- Situação da sede ou local de funcionamento do 

empreendimento 

- Situação dos equipamentos do empreendimento  
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- Estrutura 

organizacional e 

Habilidades gerenciais 

e técnicas 

- Utilizam trabalhadores (as) não sócios (as) no 

empreendimento 

- Número de não sócios (as) trabalham no 

empreendimento 

- Periodicidade de contratação dos (as) trabalhadores (as) 

não sócios (as) 

- Tipo de trabalho do (as) trabalhadores (as) não sócios 

(as) no empreendimento 

- As instâncias de direção e coordenação do 

empreendimento 

- Acesso aos meios de 

produção e ao crédito; 

- Origem dos recursos para iniciar as atividades do 

empreendimento 

- Empreendimentos que necessitam de 

financiamento/crédito 

- Finalidade do financiamento/crédito 

- Dificuldade(s) enfrenta ou enfrentou para obtenção de 

crédito 

Ambiental 

- Consciência ambiental 

através de ações 

- Empreendimentos que tem alguma iniciativa com vistas 

à qualidade de vida dos (as) consumidores (as) de seus 

produtos e/ou serviços 

- Iniciativas do empreendimento que visaram a qualidade 

de vida dos (as) consumidores (as) de seus produtos e/ou 

serviços 

- Padrão de 

apropriação, utilização 

e gestão dos recursos 

naturais 

- Empreendimento que gera algum tipo de resíduo a partir 

da atividade produtiva ou da prestação de serviços 

- Tratamento e/ou destino dado aos resíduos gerados no 

empreendimento 



196 

 

 

Apêndice B – Representação Gráfica das Variáveis Trabalhadas em cada Dimensão  

 

Dimensão Sociopolítica 
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Dimensão Econômica 
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Dimensão Organizacional 
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Dimensão Ambiental 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



223 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



224 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



225 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



226 

 

 

Apêndice C – Instrumento de Pesquisa para Etapa Qualitativa 

  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

1. Construção da linha histórica do EES’s desde o início das atividades até o momento atual. 

Aproveite para apontar na linha histórica os principais momentos da cooperativa, sejam 

positivos ou negativos. 

a. Como foi o processo de criação? (motivações, contexto, origens do recurso, dos 

materiais, instalações, equipamentos etc.) 

b. Houve participação de atores externos? Quais? Como? 

c. Quais as principais dificuldades e obstáculos enfrentados e soluções buscadas? 

 

 

 

DIMENSÃO SOCIOPOLÍTICA 

 

 

2. Como ocorrem ingressos e desligamentos de membros no empreendimento? Quais os 

critérios para tais ações? 

3. Como é organizado o trabalho no empreendimento? 

4. Participa das principais decisões no empreendimento (planejamento, política de pessoal, 

distribuição de sobras, salário/pagamento)? Como ocorre? 

5. Qual(is) a(s) principal(is) forma(s) de participação? 

6. Qual a periodicidade de reuniões do coletivo de sócios(as) do empreendimento? 

7. O empreendimento tem alguma relação ou participação em alguma rede ou fórum de 

articulação? Se sim, quais?  

8. O empreendimento participa ou desenvolve alguma ação social ou comunitária? Se sim, 

como ocorre? 

9. Na opinião de vocês, que palavra(s) representa(m) a manutenção dos membros no 

empreendimento? (financeiro, social, solidariedade associativismo, apoderamento, entre 

outros) 
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DIMENSÃO ECONÔMICA 

 

1. Assinale as ações que são realizadas de forma coletiva pelos(as) sócios(as) do 

empreendimento. 

 

Produção  

Prestação de serviços ou trabalho  

Comercialização  

Aquisição de Matéria-Prima  

Aquisição de Crédito  

Outros  

  

2. Que destino é dado aos produtos e/ou serviços? Relatem como ocorrem 

(comercialização, autoconsumo e troca) 

3. Tem dificuldade na comercialização? Se sim, relate quais as principais dificuldades 

encontradas. 

4. A receita obtida através da venda dos produtos e/ou serviços é suficiente para: 

( ) Pagar as despesas e ter sobra 

( ) Pagar as despesas e não ter qualquer sobra 

( ) Não é suficiente para pagar as despesas 

 

5. Para os que detêm sobra, como é decidido o que fazer e como são aplicadas as sobras 

conseguidas através da comercialização? 

6. Como é realizada a remuneração dos sócios? Qual a renda média mensal dos membros 

do empreendimento? 

7. Assinale de quem a cooperativa recebe ou recebeu apoio financeiro e qual o tipo e a 

finalidade do recurso. 

 

PARCERIAS TIPO E FINALIDADE DO RECURSO 

Poder Público Federal  

Poder Público Estadual  

Poder Público Municipal  
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ONGs  

Fundações  

Associações  

Universidades  

Bancos  

Sindicatos  

Igrejas  

Partidos políticos  

Pessoas físicas  

Associações  

Empresas  

Outras parcerias - especificar:  

 

 

8. Descreva que o tipo de apoio NÃO financeiro já foi ou é dado à cooperativa e os 

responsáveis. 

 

Tipo de apoio Responsável pelo apoio Finalidade 

Imóveis emprestados ou doados 

(por exemplo, sede para 

funcionamento) 

  

Equipamentos, móveis ou 

utensílios emprestados ou doados 

  

Qualificação profissional, técnica, 

gerencial 

  

Formação sociopolítica 

(autogestão, cooperativismo, 

economia solidária) 

  

Assistência jurídica   

Assessoria em marketing e na 

comercialização dos produtos 
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Diagnóstico, planejamento e 

análise de viabilidade econômica 

  

Assessoria na constituição, 

formalização ou registro 

  

Assessoria na gestão do 

empreendimento 

  

Trabalho voluntário   

Mutirões   

Outros (especificar)   

 

 

9. Os membros do empreendimento realizam algum tipo de troca? Se sim, relatem. 

 

 

DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

 

 

1. Existem instâncias de gestão (direção e coordenação) do empreendimento? Se sim, 

quais são? 

2. Indique as principais atividades da gestão/administração? 

3. Como os trabalhadores, que dirigem as organizações, procuram promover a 

participação? 

4. Qual(is) a(s) origem(ens) dos recursos que impulsionaram o início das atividades do 

empreendimento? Relate como ocorreu tal momento.  

5. O empreendimento necessita ou já necessitou de financiamento/crédito? Se sim, já 

conseguiu? Relate como ocorreu tal processo de busca por crédito quanto às vantagens e 

desvantagens. 

6. Os cooperados possuem conhecimentos em gestão (ex: formação de preço, cálculo do 

custo etc.) necessários para gerenciar o empreendimento? Quais as principais dificuldades 

encontradas? 
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7. A organização possui que tipo de infraestrutura (máquinas e equipamentos)? Especifique 

e relate como foi obtido. 

 

 

DIMENSÃO AMBIENTAL 

  

1. O empreendimento possui alguma iniciativa visando à qualidade de vida dos(as) 

consumidores(as) de seus produtos e/ou serviços? Se sim, relate tais ações e como foram 

implementadas. Se não, relate se o empreendimento almeja introduzir alguma ação e 

quais seriam? 

 

AÇÃO FINALIDADE 

Prática menores preços ou custos mais baixos em 

relação ao mercado 

 

Aplica processos de controle de qualidade  

Fornece informações sobre a composição ou 

especificação 

 

Dá garantia de origem social  

Manifesta preocupação ambiental na produção ou 

prestação dos serviços 

 

Oferta produtos orgânicos ou livres de agrotóxicos  

Outra. Qual?  

 

 

2. O empreendimento gera algum tipo de resíduo (lixo, refugos etc.) a partir da atividade 

produtiva ou da prestação de serviços? Se sim, como lida com tais resíduos?  

 

 

 


