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Introdução

Erradicar a fome e a pobreza não só no Brasil, mas em todo o
mundo é um dos nossos maiores desafios. A busca de soluções para
essa questão inadiável passa por mudanças radicais nos nossos valores,
conceitos e práticas atuais. As experiências de  economia solidária
vêm apresentando soluções pioneiras de ganha-ganha para as pessoas,
o mercado e a sociedade, impulsionando o desenvolvimento com
mais justiça social.

Para entender a economia solidária, precisamos romper com a
concepção de economia como, exclusivamente, mercado e
reconhecer que em todas as sociedades há várias formas de empresas
e associações, e que existem outras motivações humanas além da
material e do lucro. A solidariedade, por exemplo, vem sendo um
vetor organizador da produção.

Ao publicar as transcrições das conferências dos especialistas
que participaram do Seminário Internacional sobre Economia
Solidária, a Fundação Luís Eduardo Magalhães dá continuidade ao
seu objetivo de fomentar o debate público e intercambiar opiniões
e idéias sobre temas relevantes. Entender, discutir e propor a
inserção da economia solidár ia na pauta dos governos e das
sociedades deve ser visto como uma alternativa viável para o
desenvolvimento econômico-social dos países.

Destacamos a transcrição da conferência do conceituado
sociólogo francês Jean Louis Laville, um dos responsáveis pela
elaboração do conceito de Economia Solidária, além de outros
experts locais, nacionais e internacionais que, gentilmente,
cederam o conteúdo de suas apresentações para este quinto
volume dos Cadernos da Fundação Luís Eduardo Magalhães. Vale
registrar que para a realização do Seminário a Fundação contou
com a parceria de instituições públicas, privadas e do terceiro
setor, como a Rede Baiana de Socioeconomia Solidária, a Escola
de Administração da Universidade Federal da Bahia, a
Universidade de Salvador-Unifacs, a Universidade Católica do
Salvador, o Centro Federal de Educação Tecnológico da Bahia, o
Sebrae, a Unesco, a Perdigão, o Banco do Nordeste e cinco
secretarias do Governo da Bahia, em especial a Secretaria de
Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.
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Finalmente, salientamos que o lançamento desta publicação
torna-se ainda mais oportuno por ocorrer, simultaneamente, à
criação, pelo Governo Federal, da Secretaria de Economia Solidária
que vem somar à  decisão pioneira do Governo da Bahia de criar
uma Secretaria de Estado voltada ao combate à pobreza e às
desigualdades sociais e instituir o "Fundo Estadual de Combate e
Erradicação da Pobreza". A partir de  políticas públicas sociais
eficientes e com a participação da sociedade é que podemos fazer
do Brasil um país mais justo socialmente.

Geraldo Machado
Diretor Geral da Fundação Luís Eduardo Magalhães
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Apresentação

Cristina Maria Teixeira Campello*

Visando a disseminação de novas propostas de gestão social, a
Fundação Luís Eduardo Magalhães realizou, no mês de agosto, o seminário
"Economia Solidária: Desafios para o Novo Tempo", objetivando
esclarecer os diversos conceitos e abordagens da economia solidária, como
um novo modelo de relação do homem com o seu ambiente produtivo.

Esse evento resultou da parceria entre a Rede Baiana de
Socioeconomia Solidária (Ecosol) e a Fundação Luís Eduardo
Magalhães, contando com a participação e o patrocínio de instituições
dos setores público e privado.

A economia solidária se coloca como um novo paradigma na busca
de soluções para a crise social e econômica  que gerou uma exclusão
massiva de milhões de pessoas. E como ficou evidenciado no Seminário,
é preciso admitir a impossibilidade de reintegração social dentro do sistema
imperante, atualmente, no mundo. É preciso perder a esperança que a
economia capitalista se reative, e dê lugar ao contingente dos excluídos.

A finalidade maior da economia solidária será a possibilidade do
desenvolvimento sempre mais integral da pessoa e da comunidade, e o
progresso de uma nação deverá ser medido pela realização das condições
que favoreceram a cada pessoa, a cada comunidade e a sociedade como
um todo, um desenvolvimento integral, suficiente e sustentável.

          Dessa forma, não se trata de opção, mas urge buscar novas
formas para superar a miséria, a fome e a exclusão. E a economia
social abre um leque de possibilidades, dentro de um caminho
democrático participativo, concebendo uma nova lógica para a
organização da produção: a solidariedade. De acordo com Jean Louis
Laville, "precisamos romper com a idéia segundo a qual só existe
uma forma de empresa: a sociedade de capitais. Não há um único
princípio de mercado; não há um único de tipo de empresa; não há
uma única motivação humana baseada no material e no lucro. Existem
outras motivações que podem ser incluídas, como a solidariedade
que pode representar um fator organizador da produção".

A economia passa a ser vista como a "gestão da casa", porque
se torna fundamentalmente humana e social, preocupando-se
essencialmente com os habitantes da casa. E segundo Marcos Arruda,
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"nós temos muitas casas: o corpo, a família, a comunidade, o
município, o país, o planeta. Casas que precisamos administrar com
uma ética que tem como referência essencial o ser humano".

Quanto às estratégias para a viabilização dessa nova economia,
o Seminário possibilitou a apresentação de várias idéias, desde as
redes de economia solidária, com seu mercado solidário, o micro-
crédito, e até bancos: o Banco de Palmas - experiência de uma
Associação de Moradores do Ceará, e oTime Dollar Institute -
onde se troca serviços.

Enfim, como definiu Joaquim Mello, a "economia não é só para
se ganhar dinheiro, mas é também para criar prazer e felicidade".

A publicação das palestras nos cadernos da Fundação Luís
Eduardo Magalhães acompanha a mesma lógica do seminário. Em
primeiro lugar, as exposições que procuram situar os conceitos e
contextos da economia solidária no mundo. Em segundo lugar, as
práticas da economia solidár ia, a exemplo do cooperativismo
popular, trocas solidárias, empresas sociais e redes de colaboração
solidária. Em terceiro, alguns exemplos de  finanças solidárias. Para
finalizar, as palestras que retratam experiências de políticas públicas,
nos estados onde a temática economia solidária já se encontra
inserida como pauta de demanda da população.

O tema "Globalização e Solidar iedade" foi objeto das
exposições de Jean Louis Laville, José Luís Coraggio e Marcos
Arruda. Esses autores analisaram o surgimento, a dinâmica, as
relações e vinculações do setor, o que abrange diversos agregados
socioeconômicos e  configura a economia solidária como uma forma
de resistência à exploração e exclusão maciça e veloz do capitalismo.

As práticas de economia solidár ia foram relatadas por
Gonçalo Guimarães, Ana Miyares e Euclides Mance. O primeiro
aborda o processo de avaliação do programa Incubadora
Tecnológica de Cooperativas Populares do Rio de Janeiro e
discute, ainda, questões relacionadas à inclusão/exclusão no
campo econômico e social, dentro da perspectiva do direito e
da renda, levando a que se entenda o significado do trabalho,
seus entraves, bem como, a impor tância em fomentar e
desenvolver o cooperativismo popular.

Ana Miyares apresenta as características do Time Dollar Institute,
organização bancária que trabalha com uma moeda cuja função
principal é a troca de serviços, o que a torna forte, no sentido de
que é capaz de promover transformações substanciais na vida das
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pessoas e das comunidades que a utilizam, porque está ancorada
em laços de confiança, ajuda mútua, habilidades e competências
dos indivíduos. Esse banco tem como ativos o capital humano e o
capital social e, através do registro das riquezas humanas entendidas
como habilidades e saberes individuais, gera respeito, confiança,
comunicação, solidariedade e amizade. Suas atividades consistem
em desenvolver relações humanas de cooperação e reciprocidade,
resgatando a relevância que um ser humano tem para o outro,

O palestrante Euclides Mance fala sobre práticas de economia
solidár ia voltadas para a colaboração solidária, explicando o
significado das redes, e destacando a importância da construção de
redes em atividades econômicas norteadas pela cooperação e
igualitar ismo, bem como, os obstáculos para manutenção e
crescimento das mesmas.

Na área de finanças solidárias contou-se com as palestras de
Caio Greve, Cheikh Guèye e Joaquim Melo. Caio Greve retrata a
atuação da Desenbahia, na área de micro-crédito, mostrando os
desafios para implantação do programa, as parcerias firmadas, a
responsabilidade dos parceiros, os requisitos para obtenção do
crédito e as potencialidades no Estado da Bahia.

Cheikh Guève, natural de Dakar, (Senegal) retrata a atuação
do ENDA. Esta instituição constitui uma organização do terceiro
setor que atua em rede com 21 países do terceiro mundo, no sentido
de realizar ações, pesquisas e treinamento em todos os níveis,
voltados para a questão da pobreza, especialmente direitos humanos,
desemprego de jovens, articulação, ecologia e economia popular
urbana, desenvolvimento de modelos de produção, além da atuação
na prevenção da Aids.

A palestra de Joaquim Melo narra a experiência de implantação
do Banco de Palmas, com suas áreas de atuação e as linhas de
trabalho desenvolvidas na comunidade.

Finalmente, são narradas as experiências de políticas públicas.
Dione Manetti evidencia as mudanças políticas do governo do Rio
Grande do Sul, acentuando que o crescimento econômico somente
tem sentido quando incorpora o conceito de desenvolvimento social
e, nesse sentido, mostra que o programa adotado procura apoiar e
fortalecer a agricultura familiar nas pequenas e médias propriedades
rurais, bem como trabalhar o assentamento de famílias sem terra.
Sua exposição apresenta, ainda, os eixos principais da política de
desenvolvimento no Programa de Redes de Cooperação e os
objetivos do Programa de Economia Popular Solidária.



Finalizando, pode-se afirmar que, na perspectiva da Socioeconomia
Solidária, o potencial integral do ser humano é respeitado; o direito
do Ser ético, estético, amoroso, criativo, diverso, HUMANO.

*Cristina Maria Teixeira Campello é licenciada em Ciências Sociais, mestre em Ciências
Humanas, assessora técnica da Fundação Luís Eduardo Magalhães e professora universitária
de Sociologia. Vem participando e prestando consultoria na área social, especialmente no
setor público. No momento desenvolve, na Fundação Luís Eduardo Magalhães, atividades
voltadas para a construção da Agenda Social para a Juventude do Estado da Bahia e
para a disseminação do conceito de economia solidária, além da dinamização da Rede
Baiana de Economia Solidária- Ecosol.
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Os autores

Ana Miyares é graduada em Psicologia Industr ial pela
Universidade de Cuba, com MBA pela Rutgers University, Newark,
New Jersey (EUA). É co-fundadora, líder nacional e consultora do
Time Dollar Institute, sendo a responsável pela criação de programas
similares no Japão, Curação, Inglaterra e República Dominicana.

Caio Greve é administrador de empresas, com pós-graduação
em Administração Bancár ia e Administração Pública pela
Universidade Federal da Bahia. É diretor de Desenvolvimento de
Negócios da Desenbahia - Agência de Fomento ao Desenvolvimento
Econômico e Social do Estado da Bahia, sendo responsável pela
carteira de micro-crédito.

Cheikh Guèye é geógrafo, com doutorado pela Universidade
de Strasbourg (França). É pesquisador e gestor do Enda Tiers
Monde, organização internacional voltada para o meio ambiente e
desenvolvimento do terceiro mundo. É autor do livro "Touba, la
capitale des Mourides".

Dione Manetti, diretor do Departamento de Economia
Popular Solidária da Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos
Internacionais do Estado do Rio Grande do Sul. Também é membro
do Grupo de Trabalhos Brasileiros de Economia Popular Solidária,
que vem construindo com as Redes Nacionais e Internacionais a
agenda do Fórum Social Mundial.

Euclides Mance é filósofo, mestre em Educação, com pós-
graduação em Antropologia Filosófica e Educação pela Universidade
Federal do Paraná.. Professor de ensino superior, é autor de vários
livros, como "A Revolução das Redes" e "Redes de Colaboração
Solidária". É colaborador da Rede Brasileira de Socioeconomia
Solidária, membro da Equipe Impulsora da Rede Social Mundial e
responsável pelo portal www.redesolidaria.com.br, que opera em
favor da difusão, apoio e articulação de práticas de redes solidárias.

Gonçalo Guimarães é doutor e pesquisador da Coordenação
dos Programas de pós-graduação de Engenharia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro - Coppe/UFRJ e coordenador da
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Coppe.
É também coordenador nacional da Rede Universitár ia de
Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares e do programa
Rede de Incubadoras e Economia Solidária da Rede Unitrabalho.
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Jean Louis Laville é sociólogo e professor do Instituto de
Estudos Políticos de Paris (França), pesquisador do Conselho
Nacional de Pesquisa Científica da França e Coordenador do
Laboratório de Sociologia da Mudança Institucional. É um dos
responsáveis pela elaboração do conceito de Economia Solidária.

Joaquim Melo é um dos maiores especialistas em Economia
Solidár ia do Brasil, com grande atuação como professor e
conferencista. Foi um dos criadores e é o atual coordenador do
Banco de Palmas, projeto da Associação dos Moradores do
Conjunto Palmeira em Fortaleza (Ceará).

José Antonio Gediel é professor de Direito Civil, vice-diretor
da Faculdade de Direito e Coordenador da Área de Concentração
do Mestrado em Cooperação e Cidadania da Universidade Federal
do Paraná. Doutor em Direito das Relações Sociais pela
Universidade Federal do Paraná e Procurador do Estado do Paraná.

José Luís Coraggio é economista e Reitor da Universidade
Nacional General Sarmiento (Argentina). Atualmente realiza
investigações sobre economia popular urbana, desenvolvimento local
e políticas sociais. É um dos estudiosos pioneiros sobre economia
popular na América Latina.

Marcos Arruda  é socioeconomista e doutor em Educação.
Consultor internacional, atuou como assessor na construção de
programas de educação para os governos da Nicarágua e de países
africanos, como Guiné Bissau e Cabo Verde. É co-fundador do Fórum
do Cooperativismo Popular no Rio de Janeiro. É coordenador geral
do Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul e membro da
equipe internacional do Pólo de Socioeconomia Solidária da Aliança
por um Mundo Responsável e Solidário.



Globalização
e solidariedade

CAPÍTULO I

Jean Louis Laville
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Devemos lembrar, para entender a economia solidária, que
no final do século XIX, houve uma polêmica sobre a viabilidade
dos métodos científicos, e a ciência econômica ortodoxa se definiu
como o estudo da escolha racional em uma situação de raridade,
levando em consideração a lei da oferta e da demanda. A ciência
econômica se tornou, portanto, um estudo de mercado – a ciência
do mercado. Esse posicionamento determinou a existência de um
problema não só conceitual, mas também prático, porque uma parte
da economia real deixa de ser identificada pela ciência econômica.
Dentro de uma outra tradição antropológica e sociológica, a
economia real – a verdadeira economia– é muito mais ampla do
que o simples mercado.

Segundo Paul Lamy, existe, de fato, na economia real o princípio
de mercado, ninguém pode falar o contrário, mas existem também dois
outros princípios fundamentais: o princípio da redistribuição – um poder
central pode retirar uma parte da produção para redistribuir conforme
normas definidas por esse mesmo poder central – e  o princípio de
reciprocidade – uma parte da economia é administrada pela dessimetria
entre pessoas e grupos. Esse princípio de reciprocidade sempre foi um
componente da economia desde as sociedades mais arcaicas, até a
sociedade moderna.  Para Marcel Mauss,  na economia real a troca dos
bens é feita para manter e reforçar o elo social; e essa troca não tem
nada a ver com a troca de mercado.

Tomando como referência esses três princípios, não limitamos
a visão da economia, exclusivamente, à noção de mercado e
passamos a ver a economia de forma extensiva, através dos princípios
de mercado, de redistribuição e da reciprocidade. Dessa forma,
também poderemos entender melhor o que aconteceu neste século
e compreenderemos melhor as dificuldades que encontramos hoje.

A democracia moderna acreditou que o princípio de mercado
poderia assegurar paz social e harmonia social. Conforme Adam Smith,
a sociedade poder ia perseguir seus interesses pr ivados e,
simultaneamente, realizar o bem público, e o mercado seria o princípio
que regulararia o conjunto da sociedade democrática.

Essa promessa explica porque o mercado tem, em nossa
sociedade, um papel que ele não tinha nas sociedades anteriores.
Contudo, essa promessa não foi cumprida. Ao invés de trazer a paz
social, porque o interesse devia preservar as paixões, o mercado,
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quando se difundiu, aumentou a miséria, a pobreza e o que se
chamou, na Europa do século XIX, a questão social.

Em virtude dessa questão social, alguns teóricos, operários e
agricultores se reuniram para tentar mostrar que, ao lado da economia
de mercado, podia existir também uma força capaz de organizar a
produção; essa força era a solidariedade.

Falar de economia solidária é falar de um movimento de longo
prazo (mesmo que desaparecido por algum tempo) é um movimento
que vem do século XIX, não é algo novo nem recente.

Na França, no início do século XIX, a solidariedade já era definida
por Lerroux como o elo social voluntário que une os cidadãos livres
e com direitos iguais na república. Portanto, postulava-se uma esperança.
E havia realizações, e não somente na França, que já levantavam o
projeto de economia solidária. Mas este projeto de economia solidária
foi, em seguida, aniquilado, pela repressão econômica e política que
aconteceu no meio do séc XIX, na Europa.

Com o nascimento do estado social que se propunha corrigir as
desigualdades produzidas pelo mercado, emerge uma outra concepção
de solidariedade, segundo a qual, a solidariedade era menos uma
reciprocidade democrática e muito mais uma redistribuição assegurada
pelo poder público.

Depois, progressivamente, chegamos a uma sociedade construída em
dois pilares: o mercado e o estado social. E essa sociedade pôde funcionar
durante algum tempo. Contudo, o que nós chamamos de crise, mas que na
realidade é mais uma mutação, nos ensinou, depois de 25 anos, que a sociedade
não poderá, no futuro, funcionar unicamente com esses dois pilares.

Dessa forma, renasce realmente o projeto de economia solidária,
como um terceiro pilar, no qual uma parte da economia pode se
apoiar, permitindo que todos tenham um lugar na economia.

Na Europa, nos últimos 30 anos, houve uma multiplicação de
experiências de economia solidária. Podemos mencionar alguns
exemplos, como os serviços de proximidade –   cuidar de filhos, ajudar
os idosos – e organizações locais de atividades culturais, que tentam
dar serviços para todo mundo.  Embora, paralelamente, a Europa passasse
por um fenômeno de privatização, no qual os serviços eram cada vez
mais reservados aos que podiam pagar por eles.

Houve ainda iniciativas na área de comércio justo para instaurar
relações mais justas entre produtores do sul e consumidores do norte.
Como também experiências de finanças solidárias para possibilitar
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aos indivíduos, que não conseguiam créditos em bancos, alguma
chance de desenvolver pequenos negócios.

Todas as experiências realizadas evidenciam que, hoje, a
solidariedade deve reencontrar a dimensão do elo social voluntário
e espontâneo entre cidadãos livres e iguais, mas que também seja
assegurado um complemento pela redistribuição.

Contudo, é necessário reconhecer, hoje, que nós estamos no
cruzamento de caminhos. Na Europa, ao mesmo tempo em que há
um número de iniciativas cada vez mais importantes, também existe
uma fragilidade nessas iniciativas. Além disso, o reconhecimento dos
poderes públicos continua difícil de ser conquistado, apesar de ter
sido criada, na França, há dois anos, a Secretaria da Economia Solidária.

Assim, é particularmente interessante colocar em contato as
diferentes experiências que existem em diferentes continentes,
porque o debate internacional pode nos ajudar a esclarecer cada
situação nacional resultante da economia solidária. Por exemplo, a
experiência brasileira e a experiência francesa, em termos de economia
solidária, são bastante diferentes do terceiro setor dos Estados Unidos.
Nas experiências francesa e brasileira, quando falamos de economia
solidária, falamos de uma solidariedade democrática, ou seja, aquela
que se baseia na auto-organização, na ajuda mútua; já o terceiro setor
nos Estados Unidos é filantropia. Então a diferença é muito notável,
principalmente, nas relações criadas com os poderes públicos.

Uma das fraquezas (no meu ponto de vista) da concepção do
terceiro setor é considerar que o mercado é a solução principal, e
quando essa solução fracassa, passa-se o problema para o estado; e
quando o estado fracassa, passa-se para o terceiro setor; havendo,
portanto, uma hierarquização das economias. Nas abordagens que
identificam uma pluralidade dos princípios econômicos – mercado,
redistribuição e reciprocidade – não há hierarquias. O objeto da análise
é, portanto, saber como os diferentes princípios se articulam em
diferentes épocas e como eles se completam ou entram em conflitos;
sem haver um princípio dominante.

Para que possamos abordar a economia solidária, precisamos
romper com uma concepção que reduziu a economia, a uma economia
de mercado e reconhecer que a economia real tem uma base de
pluralidade de princípios econômicos. Precisamos romper com a idéia
segundo a qual só existe uma forma de empresa: a sociedade de capitais.
Em todas as sociedades há várias formas de empresas: associações,



ONG, cooperativas e outras. Conhecemos, por exemplo, na Europa,
nos anos 90, um desenvolvimento muito importante em diversos países,
como Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica, de novas formas
legislativas de empresas sociais, que limitam a remuneração do capital
em pró de outras partes; são as empresas sociais.

Não há um único princípio de mercado; não há um único
tipo de empresa; não há uma única motivação humana, baseada no
material e no lucro. Existem outras motivações que podem estar
incluídas, como a solidariedade que pode representar um fator
organizador da produção. Se nós conseguirmos sair desse
pensamento que reduziu a economia a uma economia de mercado
e a motivação humana ao interesse do lucro, nesse momento, tanto
em termos conceituais como práticos, poderemos ter a possibilidade
de ter uma economia que, realmente, dê lugar a todo mundo e
que não crie problemas de desigualdades, de pobreza, de exclusão,
no nível que conhecemos hoje.

Para situar o problema que nós enfrentamos, eu vou parafrasear a
conversa de uma pessoa, recentemente, numa periferia parisiense: –
“Há, hoje, uma corrida de velocidade entre a economia mafiosa/
corrompida e a economia solidária”. E essa corrida diz respeito a
todos nós, ao nosso futuro e ao futuro de nossos filhos.



Situando a
economia solidária

CAPÍTULO II

Marcos Arruda
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Para se falar sobre a dimensão das estratégias para a construção
de uma nova economia é necessário se contextualizar,  porque não
se constrói o novo do abstrato, mas sim, a partir das configurações
que possibilitaram o surgimento desse novo. Então, uma breve
reflexão sobre o contexto é muito importante para que possamos
entender uma economia centrada no humanitário e no cooperativo.

A economia é percebida, na maioria das vezes, como uma
intimidação e uma imposição que nos obriga a viver em função de
um trabalho para a mera sobrevivência. Isso não encanta ninguém,
principalmente, quem está vivendo a luta da sobevivência, ou da
exclusão. No entanto, na perspectiva da cooperação e da solidariedade,
a atividade econômica ganha uma dimensão de encantamento; o
encantamento das relações humanas que constituem o fundamento
de qualquer real economia.

A economia, concebida como a gestão da casa, tem a ver
essencialmente com os habitantes da casa e com as relações entre os
habitantes dessa casa; portanto, é, fundamentalmente, social e humana.
Ela se desencanta no momento em que se materializa e perde essa
dimensão social e humana, que é a sua essência.

O capital sofreu o mesmo processo. De um significado, cabeça
humana – do latim, capi, capus, capiti,– ele se tornou matéria e ganhou
status de pessoa. O mercado e o capital comandam e decidem o mundo
e, embora isso seja uma abstração, a relação entre os seres humanos,
porque determinada por esse processo, já não é encantadora, tornou-
se uma relação de dominação.

Portanto, é necessário desmascarar tudo isso, ir à essência para se
criar uma economia que encante os seres humanos, porque é no encontro
entre seres humanos, nesse intercâmbio, que todos saem ganhando.

No contexto atual brasileiro, não se pode discutir as razões da
economia solidária sem tocar no ponto de partida, ou seja, a situação
nacional como uma herança lamentavelmente desastrosa da era
Fernando Henrique Cardoso. Os indicadores dos sete anos de governo
de Fernando Henrique Cardoso e os resultados do ponto de vista
econômico, social, ambiental e humano são lamentáveis e constituem
um regresso e não um progresso para a vida do Brasil e dos brasileiros.

A conjuntura eleitoral permite observar que existe um conflito
entre os projetos dos candidatos para a sociedade brasileira e esse conflito
(na minha visão de economista) se situa fundamentalmente em cima
de um divisor de águas. Por um lado, todos aqueles candidatos que



22

C
a

d
e

rn
o

s 
Fl

e
m

 V
 - 

Ec
o

n
o

m
ia

 S
o

lid
á

ri
a

defendem, explícita ou implicitamente, nos seus programas, a
continuidade de um modelo fundado no financiamento externo,
dando pr ioridade ao uso da riqueza gerada pelo país para o
pagamento das dívidas. Isso aparece claramente na maneira como
se lida com o orçamento público da União, onde, há vários anos, a
prioridade absoluta é o pagamento das dívidas, e o investimento
econômico, a administração pública e os investimentos sociais são
colocados em segundo plano.

O país vive hoje uma profunda crise nas contas externas, não por
acaso, mas pelo fato de terem feito, mandato após mandato, anos após
anos, desde 1982, (quando se fez o primeiro acordo ainda no tempo
da ditadura), acordos com o FMI.  Assim, é a política macro-econômica
gerada a partir desses acordos, seja com dinheiro do FMI ou do Banco
Mundial, seja com dinheiro de investimentos transnacionais no Brasil,
que reproduz uma vulnerabilidade cada vez maior a esses capitais, a
ponto de não poder acontecer nada nos mercados internacionais de
capitais que não tenha um impacto violento sobre a economia brasileira.

O outro projeto social é romper com o modelo econômico
vigente e tomar como fonte principal dos recursos e das finanças para
investimentos no crescimento e no desenvolvimento do país, as fontes
internas. Isso significa uma reviravolta de prioridades, significa uma
redefinição das políticas econômicas, no sentido da reativação da
economia brasileira. O investimento a partir de uma perspectiva de
redistribuição da renda e da riqueza dentro do país significa também
uma perspectiva de valorização do trabalho e das capacidades que têm
os brasileiros e as brasileiras de produzirem riquezas. E a verdadeira
riqueza do país é a riqueza humana e aquilo que ela pode gerar e
criar; o saber que o povo tem acumulado. E a capacidade que o povo
tem de responder com seus próprios meios às suas necessidades, usando
recursos externos, apenas como complemento daquilo que ele
mobilizou internamente, para responder às necessidades.

No quadro internacional, a crise social, econômica, política e
moral tem se agudizado nos últimos meses, sobretudo, quando estamos
vendo o colapso moral de grandes grupos econômicos nos Estados
Unidos que, na verdade, são grupos internacionais. A fraude, a
falsificação das contas, o desvio de recursos, tudo isso faz parte da ética
do capital que só tem um postulado: tudo aquilo que ajuda a acumular
mais capital é bom; tudo aquilo que impede, é mau. Essa é a lógica, a
ética do capital, e também um cr itér io de julgamento dos
comportamentos de cada capitalista.
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Desse modo, o tema da corrupção não pode ser avaliado fora
da referência dessa ética, porque se tudo aquilo que ajuda a acumular
mais capital é bom, torna-se, conseqüentemente, justo. Então o
único problema é como contornar a lei, como não ser apanhado.
Essa é a única preocupação, o resto é acumular capital, acumular
lucros, por qualquer meio; competir com mais eficiência para ficar
mais rico. De modo que esse tipo de ética, nos leva a um mundo
de corrupção que é o próprio mundo do capital. A corrupção não
é exclusividade brasileira. A corrupção não é exclusiva do setor
financeiro. A corrupção é de todos os agentes do capital que se
guiam por esse tipo de ética.

Nós temos que considerar isso como uma marca da cultura que
domina o mundo de hoje e contra a qual nós nos insurgimos, quando
falamos em uma economia de cooperação, de solidariedade. A lógica
se reverte completamente e uma ética diferente também emerge.

A crise do desenvolvimento também é importante de ser
mencionada. O conceito de desenvolvimento é fundamental porque
postula o sentido de evolução, de movimento, aos processos. Contudo,
o conceito de desenvolvimento foi reduzido à dimensão tecnológica
e material e progresso tecnológico passou a ser igual a desenvolvimento;
acumulação de riqueza material também passou a ser sinônimo de
desenvolvimento. Repetir o padrão de desenvolvimento do hemisfério
norte – supondo que nós somos subdesenvolvidos – passou a ser o
grande objetivo dos nossos governos. E tudo isso está profundamente
equivocado porque toma como premissa básica um conceito de
progresso e de desenvolvimento pautado na ideologia do capital.

A estratégia de expansão do império do capital também precisa ser
considerada, porque, a partir da vitória de George W Bush, o mundo
está vivendo uma nova era de retomada do projeto imperial na sua
forma, inclusive, militar. E essa ação militar se concretiza em várias ações
sobre a égide da luta contra o terrorismo e aqui na América Latina, em
particular, através da militarização renovada do continente, incluindo
novos investimentos no setor militar, e a expansão de bases militares
norte-americanas. No Brasil, existe a possibilidade de se entregar a base
de Alcântara ao controle do exército norte-americano – isso corresponde
ao norte do Maranhão e plena Amazônia – como parte de todo um
cerco que os Estados Unidos estão procurando desenvolver na Amazônia,
incluindo aí o plano Colômbia e a tentativa de golpe contra Hugo
Chaves na Venezuela. Toda essa geopolítica no campo militar se expressa
de uma maneira muito séria e nós temos que estar conscientes.
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Contudo, felizmente, existe a campanha pelo plebiscito: “Soberania
sim, ALCA, não”. Nesse plebiscito a população dirá se a base de Alcântara
deve ser entregue, ou não, ao exército norte-americano.

Enfim, essa estratégia (na minha visão) se resume, na América Latina,
na seguinte proposição: os Estados Unidos da América do Norte querem
criar os Estados Unidos das Américas, isto é, converter o continente inteiro
em área anexada aos Estados Unidos. Assim, o desafio da governabilidade
democrática se situa em três níveis: local, nacional e global.

Ainda em referência à contextualização, uma breve menção deve
ser feita sobre os caminhos neoliberais e estadistas para dizer que em
ambos houve fracasso. O modelo neoliberal procura, inicialmente,
reduzir o estado a um mero defensor da liberdade total dos capitais
privados e, quando o desastre social é realizado, o estado é chamado
para uma outra função, objetivando compensar e mitigar esse desastre,
através de programas que de maneira nenhuma resolvem os problemas
fundamentais; podem até aliviá-los, mas não tocam na sua essência.

E nesse sentido o tema de luta é o combate contra a pobreza,
(aliás, combate à pobreza já virou uma sigla usada pelo Banco Mundial,
e até mesmo pelo FMI). Contudo, é impossível haver qualquer combate
eficaz contra a pobreza, muito menos erradicação da pobreza, no
contexto do livre mercado; e na  verdade, um mercado auto-regulado,
porque nele cada ator econômico só tem uma lógica que é competir,
acumular o máximo de lucros e controlar o mercado em que atua.
Com essa lógica ele não pode detectar e muito menos responder às
necessidades dos pobres e dos que não têm a moeda que permite a
entrada nessa economia de capital: o poder de compra.

Desse modo, torna-se necessária uma outra abordagem: um
plano nacional de desenvolvimento que inclua uma lógica de
erradicação da pobreza e que planeje a atividade econômica a serviço
do social, dentro do conceito da socioeconomia solidária, ou seja,
um caminho democrático participativo que conceba a construção
de empresas como comunidades e essas comunidades da sociedade
como sujeitos do seu próprio desenvolvimento.

Nesse sentido há uma inversão da própria lógica. O desenvolvimento
passa a ser um desafio de cada pessoa, de cada comunidade, de cada
nação. E não um desafio a ser realizado por atores externos. E por que
isso? Porque o referencial é o potencial que a pessoa, a comunidade e
a nação carregam, possuem. Ninguém pode desenvolver ninguém; e
também ninguém pode se desenvolver sozinho. (eu estou tomando
emprestado um axioma de Paulo Freire para falar de desenvolvimento)
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Na perspectiva da economia como gestão da casa, existe, primeiro,
um desafio essencial: como responder às necessidades básicas tanto
materiais como emocionais e espirituais, do ser humano? Portanto, o
fundamental é o habitante da casa. Ele é a referência principal.
O edifício da casa, a decoração, os móveis, as paredes são meios para o
bem estar, o bem viver, a felicidade, daqueles que habitam a casa.

A economia dominante está extremamente distanciada dessa
concepção de economia que vem do grego: “ecus nomia”, ou seja,
gestão, administração da casa. Eu gosto de me referir às várias casas que
nós habitamos e a primeira, de maior responsabilidade para cada um de
nós, é o nosso corpo. Nós habitamos um corpo e temos que aprender a
administrá-lo. Infelizmente a nossa educação não nos educa para essa
gestão, a gestão de si mesmo. Ao contrário, nos ensina a transferir a
responsabilidade dessa gestão para outros, instituições,  peritos, o que é
uma inversão. Dessa forma, toda proposta de economia solidária implica
na proposta de uma outra educação; uma educação que vise a
reconstrução de cada ser humano como sujeito do seu próprio
desenvolvimento, da sua própria casa e do seu viver nessa casa.

Nós temos outras casas, a família, a comunidade, o município, o
país e o planeta; casas que estão nas nossas mãos, e nos foi dada a
responsabilidade de geri-las. E se nós fizermos uma avaliação dessa
gestão, veremos que o resultado dela é negativo. Enquanto que, se
avaliarmos a partir da prática de povos indígenas, é provável que
tenhamos um resultado de avaliação muito superior ao da nossa
sociedade altamente tecnologizada.

A economia como relação humana parte do princípio que são os
seres humanos que se relacionam e não as mercadorias. Contudo, essa
dimensão foi perdida, quando se monetalizaram todas as relações e
quando todos os seres humanos, inclusive, toda a sua criação, foram
transformados em mera mercadoria. O neoliberalismo não é outra
coisa senão a exacerbação disso tudo.

A unidade micro-econômica da reprodução do capital, no
mundo do capital, é a empresa, mas a unidade micro-econômica
da reprodução da vida é a unidade familiar, o lar, e a comunidade
ou conjunto de lares. Esses dois conceitos são díspares; há uma
contradição entre os dois, tanto que no mundo do capital existe
um crescente mundo de exclusão.

A economia popular que é a economia do povo – como ele
consegue sobreviver – se dá muito mais no campo da mera reprodução
da vida, mas não é aí que o ser humano esgota a sua aspiração.
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A aspiração de todo ser humano, mesmo o mais alienado, vai além
de, simplesmente, sobreviver. Desse modo, o desafio é, portanto, ir
além da mera reprodução da vida física. Como coloca José Luiz
coraggio, é a reprodução ampliada da vida, ou seja, uma reprodução
da qualidade de vida. A economia social deverá criar as condições
para o desenvolvimento efetivo de cada ser humano e da coletividade.

No processo de construir o fundo de trabalho (O fundo de
trabalho – outra concepção de José Luis Coraggio – consiste nos
rendimentos e produtos do trabalho individual e coletivo dos membros
da família e da comunidade) para a reprodução da vida, existem conflitos
com a racionalidade dominante, porque essa racionalidade está mais
preocupada com a reprodução do capital, a vida é secundária. Tanto é
assim que a indústria de armamento é a indústria da morte, mas ela
reproduz capital, faz aumentar o PIB dos países. A morte como
mercadoria faz parte da lógica do capital. Contudo, a socioeconomia
é uma economia de vida, fala-se na reprodução da vida.

A passagem de uma economia popular, metida na luta pela
sobrevivência, para uma economia do trabalho envolve a dimensão
material de reprodução simples e também a aspiração, o desejo, de
uma reprodução ampliada da vida: a melhoria estrutural da qualidade
de vida. Isso implica no desenvolvimento das capacidades e
oportunidades sociais de cada pessoa, sem que nenhum cidadão, ou
cidadã, fique excluído desse processo.

Os indicadores de progresso na economia do capital  medem
apenas o material: mais fábricas, mais tecnologias, mais informática,
mais tratores, mais motor-serras. Contudo isso não é progresso,
porque o indicador essencial de progresso é aquilo que mede a
qualidade de vida pessoal e social dos habitantes do planeta.
Por isso será necessária a criação de indicadores – um grande desafio
– que realmente identifiquem o progresso que a atividade
socioeconômica está conseguido.

Nesse contexto, o sentido maior da economia social será uma
perspectiva de desenvolvimento sempre mais integral da pessoa e da
comunidade. O progresso de um país será a criação e a realização das
condições que mais favoreçam o desenvolvimento integral de cada
pessoa e comunidade e da sociedade como um todo. E no caso do
globo terrestre, do planeta e da humanidade, enquanto espécie.

O cenário da economia do trabalho, hoje, é misto, porque, de
um lado, há a economia popular e aqueles que trabalham pela
promoção do trabalho como valor central da economia: o trabalho
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de um ser humano que pensa, sente e faz. A criatividade, o saber e
o fazer do ser humano são os valores centrais, e são eles que devem
ser remunerados, e não o capital. É essencialmente aquilo que o
ser humano faz que viabiliza o seu desenvolvimento.

Ao lado disso, existe um mundo onde o capital é predominante,
e os movimentos que buscam uma nova economia vão conviver com
ele durante um longo período ainda. Se esse período será mais longo
ou menos longo vai depender de muitos fatores, inclusive do
envolvimento dos diversos setores sociais em criar o novo no interior
do velho. Essa convivência é difícil. Nesse sistema misto a lógica
dominante ainda é a reprodução simples da vida para a grande maioria
das populações, e a reprodução ampliada é um desafio.

Passar, portanto, de uma economia orientada, mais que tudo, para
a reprodução ampliada de uma pequena minoria, para uma economia
que busca a reprodução ampliada da vida para a totalidade dos seres
humanos que compõem a sociedade vai exigir muitas transformações.
E para isso, torna-se imprescindível a construção de um processo
autogestionário de criação de empreendimentos, redes e muito mais.

Nesse sentido é fundamental entender que o mundo atual
funciona em cima de uma cultura construída a partir de modelos
referenciais, conceituais, de pensar a realidade, inclusive, a concepção
de ser humano, determinados pela hegemonia do capital. O paradigma
proposto pela socioeconomia é o da partilha e reciprocidade que
envolve, portanto, outros valores. O importante é compreender que
esse é o momento de uma luta cultural contra uma ideologia baseada
no paradigma da dominação e da mera acumulação material, fundada
numa concepção egoísta que marca toda uma maneira de ver o mundo
e que forjou todo ser humano como um indivíduo sem relações; e o
indivíduo aprendeu a se comportar assim no seu dia-a-dia.

Torna-se fundamental refletir sobre esse paradigma da dominação
porque essa dominação não se dá apenas na fábrica, entre patrão e
operário, mas opera em todos os espaços da sociedade, desde o mais
micro, a relação familiar, menino e menina, homem e mulher, dentro da
casa, até a dimensão da sociedade inteira. Sempre no modelo de relações
determinadas pelo capital existe dominação, sendo muitas vezes difícil
se identificar todas as formas em que esse paradigma prevalece.

Existe, por conseguinte, um desafio colocado: é preciso
compreender as raízes desse paradigma e lutar pela sua superação,
porque ele é terrível tanto para os dominados, quanto para os
dominadores: ele desumaniza ambos. Parafraseando Paulo Freire,
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no momento em que um indivíduo domina o outro, ele está se
alienando de si próprio;  ele está se distanciando da sua humanidade.

A lógica do bem viver, na lógica alternativa da não acumulação
material, está mais preocupada com a qualidade do que com a quantidade,
está preocupada em superar o que se denomina, hoje, economia da
escassez. O capitalismo definiu e formulou a economia como a arte
ou atividade de gerir recursos que são fundamentalmente escassos
no planeta, em função das necessidades humanas, mas na prática as
necessidades ficam em segundo plano, principalmente, as reais
necessidades, porque o sistema capitalista gerou uma interessante
manobra de criar novas necessidades. Por um lado, não contempla as
necessidades básicas e por outro, continuamente, cria a demanda dos
seus próprios produtos.

Portanto, na lógica do suficiente e da sustentabilidade, o importante
é produzir o suficiente para atender as necessidades reais. E aqui reside
um conceito muito importante: a riqueza abstrata. Riqueza abstrata é
tudo aquilo que um indivíduo tem e que vai além daquilo que ele pode
usar.  A riqueza abstrata tem um correspondente dramático: a pobreza
concreta de muitos. Enquanto houver riqueza abstrata de uns, ela vai ser
diretamente responsável pela pobreza concreta de muitos. Uma economia
do suficiente busca harmonizar as respostas às necessidades, a fim de que
todos possam ter acesso a satisfação daquilo que eles necessitam para o
grande sentido da sua vida que é o desenvolvimento cada vez mais
integral dos potenciais essencialmente humanos. Não os materiais que
são vestir, comer, ter um teto e simplesmente, reproduzir-se materialmente,
mas os superiores que constituem o potencial ético, estético, de
comunicação, de comunhão e de afetividade entre todos; a criatividade,
sociabilidade, confiabilidade, amorosidade.

Em última instância, o objetivo da economia vista nessa
perspectiva, da solidariedade, da partilha e da reciprocidade é a realização
do potencial amoroso dos seres humanos.

A lógica do egocentrismo está ligada ao masculino, porque a
mulher tem um sentido ecocêntrico (como eu chamo). O eco é a
casa, o ambiente. Não é por acaso  que economia é a gestão da casa, de
uma coletividade, e a mãe está sempre preocupada com os filhos, com
o marido, com a família, com o coletivo. Eu não estou me referindo a
mãe no sentido biológico exclusivamente, porque qualquer homem
que desenvolva essa sensibilidade vai ter a mesma capacidade, aliás,
todos os seres humanos têm esse potencial. Contudo, criou-se um
grande padrão cultural, patriarcal, que dividiu as tarefas e as
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qualidades entre os sexos de tal maneira que o homem se tornou o
grande dominador, o grande egocêntrico, em confrontação com a
abordagem do feminino que é muito mais ecocêntrico. Com isso,
os homens se desumanizaram, e as mulheres que entram nesse
padrão também se desumanizam, porque se comportam do mesmo
jeito que o dominador.

A riqueza material cede lugar à riqueza do ser, do fazer e do
ter. É um outro padrão, é uma outra concepção dos sentidos do ser
humano que vai muito além;  envolve o ter, mas um ter a serviço
do ser; e um fazer a serviço do ser. O ser é o viabilizador do ter e
do fazer. Por fim, competição cede lugar à cooperação solidária, à
partilha, à complementaridade e a reciprocidade.

A economia de solidariedade dá ao diverso, ao fato de que
todos e todas são diferentes, um grande valor, porque entende que
isso é uma riqueza da humanidade, portanto, querer  uniformizar,
significa matar a riqueza da humanidade. Toda unanimidade que se
queira construir tem que ser construída a partir da diversidade, e
não às custas da diversidade.

A lógica do desenvolvimento integral caminha ao lado do
desenvolvimento marionete, repetitivo, imitativo, ao sistema – que eu
chamo – fractal do desenvolvimento autogestionário, isto é, cada pessoa,
cada comunidade cria um modo de desenvolvimento  próprio, mas
em articulação com outras, elas juntam-se e reproduzem a subjetividade,
o emponderamento, enquanto sujeitos do seu desenvolvimento, aos
níveis da sociedade até o nível nacional e global.

Qual seria, então, o papel do estado em relação à economia de
solidariedade? De um lado, está o desafio da emancipação do trabalho.
No mundo da alta tecnologia, costuma-se olhar, enquanto trabalhadores,
a tecnologia como um inimigo, porque ela rouba o trabalho do ser
humano, porém isso só acontece pela maneira como o trabalho está
organizado e dividido. Quando se fala em um trabalho que emancipa,
a tecnologia é vista como uma forma de incorporar os ganhos da
produtividade, na forma de tempo liberado nas atividades de mera
sobrevivência para que o indivíduo use esse tempo em atividades que
desenvolvam os seus  potenciais humanos. Esse é o sentido do trabalho
liberado, do trabalho emancipado.

Um outro conceito importante é o da sociedade como sujeito
principal do desenvolvimento. Na história humana já houve dois
tipos de experiências. Uma colocava na mão do setor privado o
desenvolvimento, e a outra colocava na mão do estado o
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desenvolvimento da sociedade e do país. Ambas deram erradas, porque
o sujeito principal tem que ser cada pessoa, cada comunidade.

O século XXI está sendo visto como a grande oportunidade de se
construir a sociedade como sujeito dela própria, tomando o estado
como um apoio, um subsídio, mas não como o ator principal.
A sociedade do trabalho, do saber, da criatividade se afasta tanto do
modelo neoliberal, que é o modelo da liberdade pura do capital e do
privatismo, quanto do modelo estatista, onde o estado seria o principal
sujeito, porque a sociedade do trabalho coloca nas mãos de cada pessoa,
de cada comunidade, de cada empresa associativa, a responsabilidade e
o poder sobre seu próprio desenvolvimento. Portanto, o objetivo é
chegar a uma economia inteira baseada na cooperação e na solidariedade.

Com a autogestão, um elemento importante é que cada pessoa
não só tenha o direito, mas se sinta no dever de gerir as várias casas, e
isso é uma concepção de cidadania fundamental, porque cidadania
não é só direito, é também dever. A noção básica é que os
empreendimentos individuais façam parte de redes mais amplas, de
cadeias produtivas, organizadas e solidárias, operando cooperativamente
entre elas; vendendo e comprando com preços solidários e com lógica
de buscar o bem e o melhor para os que estão vendendo e comprando.

Humberto Maturam, falando sobre biologia, colocou: “A palavra
matrística refere-se a uma cultura em que homens e mulheres podem
participar de um modo de vida centrado em uma cooperação não
hierárquica, precisamente porque a figura feminina representa a consciência
não hierárquica do mundo natural, ao qual pertencem os seres humanos,
numa relação de participação e confiança, não de controle, nem de
autoridade e na qual a vida cotidiana é vivida numa coerência não
hierárquica por todos os seres vivos; até na relação predador presa, no
caso do mundo animal.” Esta afirmação se aplica perfeitamente à percepção
da natureza básica de uma economia solidária. A economia solidária é
uma economia matrística, porque traz a lógica do cuidado, a lógica da
preocupação com cada horto e, nessa perspectiva, ela rompe as hierarquias.
Coloca em jogo a partilha, o compartilhar, o emponderamento de cada
um e de todos, sem que ninguém se sobressaia como um dominador.

Em termos econômicos, a economia solidária alcança:
• o consumo ético, como resposta sustentável às necessidades humanas;
• a produção autogestionária, os trabalhadores com direito à propriedade;
• a gestão coletiva, onde a empresa é concebida como uma
comunidade; e esse conceito rompe com a empresa do capital;
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• o comércio justo, o crédito cooperativo, a educação cooperativa e
a comunicação dialógica.

Na empresa comunidade, não é só a  partilha da responsabilidade
pela saúde do empreendimento que está em jogo, mas também a
autogestão de cada membro. O ser humano inteiro está ali e o isso
envolve a família. Assim, o universo de cada empresa cooperativa tem
que ser cada trabalhador e as suas famílias, e o bem estar e bem viver
que é o objetivo último dessa empresa e dessa atividade econômica. E
como ela não está isolada, mas em articulação com outras empresas
cooperativas, transformadas em comunidades, acaba que a comunidade
inteira e a sociedade são o objeto dessa preocupação comunitária,
uma unidade com os outros.

Quanto às estratégias, existem várias dimensões de redes de
economia solidária que estão se desenvolvendo, desde as redes
estaduais, no caso do Brasil, a Rede Brasileira de Socioeconomia, e
outras redes nacionais, continentais como a Rede Global e a Rede
de Economia Solidária do Fórum Social Mundial. Nessas estratégias,
alguns conceitos são  fundamentais:
• o conceito de mercado solidário, como outra maneira de ver a
relação de trocas;
• a idéia do modo solidário de formação de preços, através da
transparência de custos;
• a idéia da eficiência sistemática, e não só a eficiência de cada
empreendimento, porque na economia solidária interessa tanto o
comportamento de cada empresa, como a do sistema inteiro, em
relação às necessidades e aspirações de toda a sociedade; será
necessário desenvolver indicadores para medir essa eficiência;
• a vantagem do modelo cooperativo em lugar do competitivo, tanto
individual, quanto sistêmico; é a idéia das empresas como
comunidades, com finanças não mais centradas e sim nas mãos dos
que geram as riquezas;
• a integração solidária e fraterna entre os povos. Auditoria cidadã
das dívidas e a renegociação soberana das dívidas, que é uma urgência
tão grande no Brasil atual.
• uma nova governabilidade global, dentro do paradigma da partilha,
da reciprocidade e os valores da complementaridade, da ajuda
mútua e da colaboração solidária, como fundamentos de uma
globalização diferente, uma globalização da solidariedade, da
cooperação e da amorosidade entre todos.





Economia do trabalho

CAPÍTULO III

José Luis Coraggio
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As políticas neoconservadoras geraram uma exclusão massiva
que afetou milhões de pessoas e como reação surgiu uma grande
multiplicidade de iniciativas individuais e coletivas utilitaristas,
orientadas pelo interesse imediato, muito embora algumas estivessem
centralizadas em valores mais transcendentes. De uma maneira geral,
todas elas eram conceitualizadas como estratégias de sobrevivência,
ou seja, como sobreviver diante da exclusão. A partir dessas
iniciativas, que já duram algumas décadas, configurou-se um amplo
setor com diversas formas de sobreviver ao neoliberalismo e que
nós chamamos: economia popular.

Contudo, essa  economia popular realmente existente é altamente
fragmentada, muito heterogênea, muito diversa e nela competem os
valores do mercado capitalista com aqueles de solidariedade.

Não se trata, portanto, de uma economia social predominantemente
centrada no trabalho cooperativo, porque suas células organizadoras
básicas não são as empresas, mas as unidades domésticas e suas extensões,
que podem incluir micro-empreendimentos como as organizações
associativas coletivas e cooperativas. Esse agregado socioeconômico
coexiste em uma economia mista com os setores que, em contraste,
estão fortemente organizados em economia pública e economia
capitalista e com essas organizações burocráticas ou empresariais se vincula
e faz intercâmbios de bens e serviços e realiza transferências.

 Quer dizer, as unidades domésticas, os lares, não somente realizam
um trabalho doméstico para o autoconsumo, mas se vinculam à
economia capitalista, vendendo a força de trabalho assalariada ou
comprando produtos das empresas capitalistas, e participam da
economia pública como trabalhadores públicos, como usuários dos
serviços públicos, como receptores de transferência, como contribuintes
de impostos e como cidadãos, que podem ou não participar das decisões
públicas. Também participam da formação de uma economia social,
organizando-se em empresas solidárias, em empresas cooperativas, em
empresas associativas, ou vinculando-se com elas através do mercado.

A nossa proposta é que nós devemos pensar que todas essas formas
de vinculação e participação estão orientadas pelo princípio da
economia doméstica, ou seja, reproduzir a vida biológica e social.
A economia popular é vista, assim, como uma extensão da economia
doméstica, orientada para a reprodução da vida dos membros de cada
unidade doméstica (família, comunidade étnica, comunidade de
vizinhos que compartilham trabalhos comunitários, etc.). A orientação
dessa economia não está definida em nível de conjunto, pois é o
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resultado de uma multiplicidade de iniciativas particulares, muitas vezes
cooperativas, porém, muitas vezes, selvagemente competitivas.

Entendemos essa economia popular como a base para o
desenvolvimento de um sistema ou subsistema de uma economia
alternativa cujo sentido seria dado pelo princípio da reprodução
ampliada da vida de todos. Penso não em um agregado caótico, mas
em um sistema econômico com pretensão de ser alternativo ao sistema
capitalista que produz esta economia popular como resultado da
exclusão e da exploração do trabalho.

Não é suficiente pensar em uma reprodução ampliada dos membros
de cada uma das unidades domésticas, porque o sistema precisa ser
estrutural ou conscientemente responsável pela reprodução ampliada
da vida de todos os membros da sociedade. Deve ser pensado como um
sistema no qual, para que cada um possa ter sua qualidade de vida
garantida, os demais também a tenham garantido, e que todos garantam,
com seus comportamentos de massa e seus projetos coletivos, as condições
gerais de vida humana (meio ambiente, paz social, justiça, etc.) Existe,
portanto, aqui, um elemento adicional, orgânico, de solidariedade.

É a esse sistema que propomos chamar Economia do Trabalho, por
estar centrado nas capacidades dos trabalhadores e na lógica da reprodução
de suas vidas e não na lógica da reprodução do capital (economia
empresarial capitalista), ou do poder político (economia pública). Esse
sistema teria, sem dúvida, um forte componente associativo de
solidariedade da classe trabalhadora num sentido mais amplo, ou seja,
nós não estamos falando aqui dos pobres, nós estamos falando dos
trabalhadores e de suas células de organização doméstica. Estamos falando
de trabalhadores num sentido muito amplo, não estamos limitados aos
operários, estamos falando de qualquer trabalhador, até mesmo os
intelectuais, que precisa reproduzir a sua vida através do trabalho.

Esse possível desenvolvimento, como sentido estratégico das
práticas populares e também estatais, é uma construção coletiva que se
encontra em processo. Não se trata da idéia de uma única pessoa, ou
de 10 ou de 50 organizações ou pessoas. Trata-se de uma construção
coletiva, que tem muitos nomes propostos, mas que não está pronta
ainda; está em processo e sua consolidação, no imaginário coletivo e
na realidade, requer dois elementos fundamentais. O primeiro é que
nós precisamos admitir a impossibilidade de reintegração social dentro
do sistema imperante, atualmente, na América Latina; ou seja, que nós
deixemos de lado a esperança de que a economia capitalista se reative,
que volte a incorporar as pessoas, que os 50% da população que estão
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excluídos, voltem a ser incluídos. Deixemos de lado essa esperança,
pois os estudos, as análises, as previsões e as estimativas indicam que
isto não ocorrerá, portanto, nós temos que buscar uma alternativa de
forma necessária. Não se trata de uma opção, algo voluntário, mas é
uma necessidade, porque nós não temos outra alternativa.

O segundo é que não fiquemos apenas com as idéias que possam
nos surgir no ambiente acadêmico ou empresarial, ou mesmo
participando em processos reais, mas que recuperemos a história; ou
seja, que possamos registrar e sistematizar, criticamente, as experiências
históricas atuais da sociedade nessa direção. E isso é importante porque,
quando nós propomos tais idéias, as pessoas sempre pedem exemplos
concretos: - “Tudo bem com as idéias, mas nós queremos saber como fazê-
lo”. E na história da América Latina, nós temos uma grande riqueza de
séculos de práticas de organizações de economia popular, nas
comunidades étnicas, nas associações mutuas de trabalhadores
assalariados, nas formas autogestionárias, nas formas de cooperação
formal ou baseada nos costume. E temos formas históricas de organizar
forças para lutar por outros termos na troca entre o capital e o trabalho,
por outras políticas públicas, pelo reconhecimento de direitos sociais
e políticos. Tudo isso nos dá uma base sólida para pensarmos melhor
no futuro sem cair numa especulação fantasiosa, contudo, para registrar
tudo isso, sistematicamente, nós precisamos utilizar a teoria, precisamos
teorizar. Precisamos recuperar a possibilidade do pensamento científico,
para que possamos unir a teoria e a prática.

A economia que nós queremos desenvolver está sempre
acompanhada por visões do mundo. Não se trata apenas de produção,
insumos e questões materiais, mas a economia existente e a futura
estão acompanhadas por visões do mundo, por valores, por disposições;
por exemplo, a poupar ou a consumir, a inovar ou a minimizar o risco,
a disposição ao egoísmo ou ao cuidado com o outro, a disposição ao
trabalho ou ao lazer. Não se trata de disposições naturais que se
encontram na essência das pessoas, mas são construções baseadas em
processos históricos, que foram se institucionalizando formalmente,
ou mediante costumes, os comportamentos, as disposições ou os valores.

Na história, nós temos as trajetórias pessoais, as trajetórias dos
lares e as trajetórias das comunidades que são determinadas pela lógica
do sistema capitalista e que são muito difíceis de mudar de forma
sucinta. As experiências do socialismo, na América Latina, demonstraram
que a revolução não muda a cultura da noite para o dia, porque a
mudança cultural é um processo lento e nós temos séculos de
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dependência, num sistema capitalista, que se inseriu e a partir do qual
os valores, os comportamentos, inclusive, o comportamento da defesa
dos direitos ou da revolução foram determinados. Portanto, nós
precisamos institucionalizar novas formas econômicas assim como
novos comportamentos, com sua contravenção, que quer dizer, mudar
os valores atuais da matriz capitalista, o que pressupõe: argumentação,
diálogo, reflexão crítica, contraposição de diagnósticos, projetos e
experiências novas.

Se nossa proposta vai ser democrática, por mais seguros que
estejamos de sua viabilidade e conveniência social, ela não poderá ser
imposta. Nós precisamos mudar com bons argumentos e precisamos
justificar a necessidade e a possibilidade da mudança, com a utilização
de teorias e de sistematização de experiências históricas ou atuais.
Nós precisamos também possuir projetos nos quais se possa acreditar,
e programas de ações mobilizadoras para o setor ou para a totalidade;
para fazer a mudança, nós precisamos de projetos e programas que
tenham credibilidade e que demonstrem sua viabilidade.

Qual é o ponto de partida para essa construção, num sistema
capitalista bem estabelecido e bem sucedido no passado? O processo
histórico foi decantando, foi incorporando como segunda natureza
a economia e encarnando em nossos corpos e mentes, e em
instituições como a família, as disposições que requeriam o capital.
O que nós vivemos no sistema capitalista, durante a época do
desenvolvimentismo, foi que as coisas pareciam realmente funcionar,
que os comportamentos das pessoas e seus agrupamentos – mesmo
se eram contrapostos, em certa medida, como nos sindicatos – estavam
orientados para reproduzir as estruturas capitalistas modernas, e havia
a idéia de progresso. Havia a ilusão de que melhorávamos um pouco
a cada dia, ou de maneira geral, e que poderíamos melhorar as
condições de vida, através ou do processo tecnológico ou pela luta
social e pela política, para redistribuir seus benefícios.

Desta forma, parte desde processo foi incorporada como o
conceito do que era “a economia” e as disposições, os valores, e os
comportamentos demandados pelo sistema capitalista foram
considerados corretos e adequados. Portanto, ir de encontro à lógica
desse sistema com outros projetos de sociedade pressupõe o apoio dos
setores da vida social que não foram totalmente colonizados pelo
sistema; quer dizer, nós não podemos fazer a mudança social apenas
com idéias, nós precisamos nos apoiar na realidade. E felizmente, o
resultado do desenvolvimento capitalista na nossa região é contraditório
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e uma das evidências dessa contradição é exatamente a continuidade
e, agora, a expansão do que chamamos de economia popular.

A economia doméstica é uma base também contraditória, porque é
um dos setores colonizados pelas pautas de consumismo, pelas idéias do
patriarcado, porém é a vez do espaço da reciprocidade, dos afetos não
mercantilizados. E essa contradição se aprofunda com as crises de
reprodução da vida que enfrenta, hoje, o sistema capitalista na nossa região.

Hoje, diante da crise das formas de emprego assalariado e do
conjunto de direitos que estava associado a esse emprego; das crises dos
serviços públicos disponíveis ao cidadão e da assistência social; da evidente
impossibilidade do assistencialismo para resolver a questão social; a
economia popular se expandiu e mostra, com sua própria insuficiência,
a necessidade de uma nova proposta, que, atualmente, abarca distintas
denominações e projetos com orientações parcialmente distintas, embora
com um grande movimento, no sentido de buscar uma alternativa que
use a economia doméstica e suas extensões de reciprocidade, associação,
cooperação e solidariedade, como base fundamental.

As instituições e as práticas econômicas mudam em cada contexto
e isso é um outro problema. Não é a mesma coisa no Brasil, na Argentina
ou no México e na Venezuela. Não é a mesma coisa entre o Peru e o
Chile e tampouco, na Europa, África e América Latina. Ou seja, em cada
contexto, as instituições e as práticas econômicas - inclusive as mais básicas
- geram e encarnam valores, visões do mundo, disposições e expectativas
variáveis. Contudo, vamos fazer uma generalização, aceitando que existe
uma grande variedade, mas que o ponto de partida é o utilitarismo
individualista que predomina na sociedade moderna ocidental, e foi
exacerbado pelo desenvolvimento do capitalismo. Além disto, a crise
atual da reprodução da sobrevivência gera comportamentos reativos com
componentes de violência, de concorrências selvagens, de identificação
com líderes salvadores. Diante da crise do sistema capitalista, trabalhadores,
famílias e pobres não têm reações solidárias, automaticamente; aliás, muitas
destas reações, na verdade, têm fundamentos na matriz simbólica que o
capitalismo e o individualismo estabeleceram.

Ao mesmo tempo, nós encontramos novas formas ou o renascer
de velhas formas de solidariedade e ajuda mútua. Nós encontramos a
crítica democrática à democracia real, a recuperação das formas de
autonomia do estado, como as assembléias de base, que no caso da
Argentina, por exemplo, foi um movimento espontâneo e massivo. Em
meio à crise generalizada das instituições as pessoas começaram a se
reunir espontaneamente nos bairros para discutir a situação e buscar
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alternativas para resolver os problemas cotidianos de sobrevivência. E
tudo isso não foi o resultado de uma política estatal ou de uma ação
coletiva planejada, mas algo que surgiu. Assim, existem respostas reativas
que são, de fato, solidárias e democratizantes e existem outras que podem
simplesmente ser competitivas e fortalecer os sistemas clientelistas.

 De qualquer forma, nós temos de partir da noção de que hoje,
ao menos na América Latina, há um forte predomínio do pragmatismo
dos setores populares. Quer dizer, diante dos problemas enfrentados
de sobrevivência, de perda de qualidade de vida, existe uma busca por
soluções imediatas. Contudo, diante da urgência e da emergência da
gravidade dos problemas, muitas vezes, a resposta não está tendo um
marco de valor como desejaríamos, mas para sobreviver “tudo vale’”.

Uma vantagem com a qual podemos contar nesse momento é
que no discurso conservador, que foi inaugurado por Pinochet, na
América latina, mas seguido também por outros, como a ditadura
militar da Argentina ou o governo “democrático” de Menem, há algo
que mudou: a legitimidade do sistema capitalista decidiu retirar a
promessa de que todos nós poderíamos experimentar, ao longo das
nossas vidas, uma melhoria material, e que isto se constituiria na base
material do exercício de direito social. Já nos foi dito que isto não vai
ocorrer, e que devem sobreviver, apenas, “os bons”; para esses, a
concorrência e a competição irão decidir quem deve ter direitos
humanos e o mercado deve dizer quem tem e quem não tem direitos.

O neoliberalismo é um conservadorismo que desde sempre, desde
quando reuniu um grupo de intelectuais, em 1947, em Mont-Pelerin
(Popper, Friedman, Von Misese e outros encabeçados por Von Hayek)
para pensar como a questão dos excessos da democracia deveria ser
enfrentada, negou a cultura de direitos humanos e disse: - “Não há
mais direitos humanos”. Os direitos que existem não são uma concessão,
mas o resultado da interação e da luta que vem ocorrendo nessas
décadas. O neoliberalismo nega os direitos (entitlements) e os vê como
distorções do mercado o que desconsidera a instituição humana
fundamental. Esse desenfado facilita um pouco a luta cultural, porque
do outro lado não existe um discurso que contenha, que incorpore
que engane ou que prometa, como o discurso social-democrata do
estado de bem estar. O discurso neoliberal é bem desencarnado disto,
tanto nos valores, como nas motivações. Isso pode levar a se pensar
que as forma de luta coletiva – sindicais, comunitárias – não têm mais
efetividade diante de um poder tão despótico e que cada um deve
tratar de salvar sua própria situação como pode.
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Devemos, portanto, considerar esse ponto de partida nas propostas
sociais, porque muitas vezes nós enfatizamos bastante os novos valores,
mas me parece que, para sermos práticos e para que alcancemos
resultados, temos que levar em conta as motivações que, hoje, os cidadãos
têm. Na América Latina, toda proposta de transformação de estruturas
econômicas para um sistema mais igualitário, mais respeitoso, em relação
às pessoas e aos seus direitos de autodeterminação, deveria gerar não
apenas a credibilidade e plausibilidade do que propõe, dos novos valores
morais, mas deveria começar a melhorar, de fato, as condições da
qualidade de vida que, para metade da população, se limitam hoje
apenas à satisfação das necessidades absolutamente imprescindíveis a
sua sobrevivência. Em outras palavras, nós precisamos combinar a visão
utópica de futuro e a visão científica, argumentando que é possível
desenvolver outra economia, e apoiar a nossa argumentação mostrando
que o processo de construção deste outro sistema também tem respostas
imediatas aos problemas, que enfrentam as pessoas. Não será legítimo
dizer que precisamos de 10 ou 20 anos para gerar uma estrutura que
resolva, de outra forma, nossas necessidades; nós precisamos construir
essas estruturas distintas, mudar os valores, ao mesmo tempo em que
mostramos resultados do processo inicial de construção.

A conjunção desses dois imperativos pressupõe não somente
a conscientização mas também o acúmulo de experiências, gerando
uma segunda natureza mediante uma série de práticas exitosas de
economia não capitalista. Nós precisamos que no senso comum do
cidadão ocupado, hoje, pelos valores do sistema capitalista, em boa
medida, comece a se estabelecer uma nova matriz de pensamento
imediato, uma nova visão de mundo, uma nova resposta – às vezes
consciente, outras reativas aos problemas. Isso requer assumir a idéia
de que alternativas solidárias, cooperativas, não capitalistas, são as
únicas que nos permitirão melhorar a vida social. É importante
que isso possa ser internalizado, no senso comum. E isto só pode
ser feito mediante o convencimento discursivo, porque isso requer
uma energia extraordinária e é um processo de conversão ideológica,
mediante o acúmulo de experiências que vão decantando esses
novos valores, essas novas visões de mundo.

Que critérios ou que valores morais foram sendo espontaneamente
fortalecidos diante da crise de sobrevivência? Pela experiência da
Argentina, percebemos que a crise começa a revitalizar elementos do
que chamamos: “moral econômica das massas”, segundo o trabalho de
alguns antropólogos e historiadores.
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No sistema capitalista o trabalho assalariado passou a ser visto,
como um modo de integração social. A idéia é que é preciso trabalhar,
ter um salário porque esse salário vai permitir o acesso não somente às
mercadorias, ao mercado em si, ao serviço social, à assistência social,
mas também que esta é a única forma de se melhorar as condições de
vida. A idéia disseminada é que se um indivíduo pode ter um salário,
ele pode ter um lar e tudo isso gera experiências distintas.

Contudo, agora que essa alternativa está sendo negada para milhões
de latino-americanos e que o estado de bem estar se retira, nos parece
que estão surgindo outros critérios de moral nas massas sociais.
O direito a terra, o direito ao teto, por exemplo, e a legitimidade de
ocupações de terreno urbano e agrário; o direito a ascender aos serviços
básicos com tarifas sociais; a conexão ilegal, porém legítima, ao
fornecimento de água e eletricidade, serviço que foi privatizado e que
não garante o serviço a todos.  Discute-se a legitimidade das leis que
legislam sobre a pessoa que não pode pagar suas dívidas. Há uma
resistência ao aumento dos preços de certos bens e serviços de primeira
necessidade, como: pão, arroz, feijão, gás de cozinha, educação, saúde,
medicina ou o que seja. A responsabilização dos agentes financeiros
com nomes e sobrenomes, quando se pretende naturalizar a crise e, na
Argentina, foi algo muito evidente, com as pessoas batendo nas portas
dos bancos e os bancos tendo que se converter em verdadeiras fortalezas.
Há também uma resistência com relação à execução de hipotecas,
havendo um movimento popular de mulheres agricultoras para dizer
não à injustiça dessa ação de acordo com uma lei que atenta contra as
possibilidades de sobrevivência das famílias. A resistência passiva ou
ativa a pagar os impostos e as ações fiscais que confiscam as condições
elementais de vida e que, muitas vezes, subvencionam a corrupção de
agentes políticos.

Todas essas ações e valores, porém, podem diluir-se e serem perdidas,
se não forem internalizadas em práticas de construções eficazes de novas
formas econômicas. Não é suficiente afirmar e reivindicar os direitos;
não é suficiente escachar os impunes, como fizemos na Argentina, e
mostrar a imoralidade do interesse dos monopólios, mas é preciso
construir novas formas econômicas e isto requer irmos além de formas
de solidariedade mecânicas e espontâneas, como as que acontecem nos
movimentos em defesa dos diversos direitos, ou no caso dos depósitos
confiscados, as que defendem a propriedade privada. Em um movimento
de desempregados eles diziam: - “nós queremos empregos ou um subsidio
para sobrevivermos”. Mas não é essa a forma a ser reivindicada.



43

Ec
o

n
o

m
ia

 d
o

 tr
a

b
a

lh
o

Os trabalhadores devem requerer a organização de formas
econômicas com outras relações sociais, conformando um sistema
interdependente e mais autônomo de resolução de suas necessidades.
Essa nova organização não pode ser com empreendimentos parciais e
ilhados, precisa ser um sistema interdependente e organicamente
solidário; e não apenas solidário por valores, mas tendo por base a
máxima: “me interesso tanto pelo outro quanto por mim mesmo”.  Ou seja,
solidário porque preciso que o outro esteja bem para que eu esteja bem.
Inclusive, isso é uma forma de utilitarismo, porque é preciso que sejam
desenvolvidas as devidas qualidades dos demais para que o indivíduo
tenha sua própria segurança pessoal, e sua própria possibilidade de se
desenvolver. Então, a racionalidade instrumental não pode ser evitada.
Se vamos continuar pensando em termos de problemas e ação
correspondente para resolvê-los, a racionalidade instrumental deve
estar subordinada a uma racionalidade substantiva, definida como uma
forma de garantir que as propostas levantadas contribuam para a garantia
inter-relacionada de melhor qualidade de vida para todos os habitantes
do planeta e que isto esteja acima do lucro ou do acúmulo de poder.

Estas novas formas econômicas pressupõem uma outra
combinação e uma fertilização mais horizontal do conhecimento
prático. Nós não estamos negando o conhecimento científico, mas
nós precisamos mudar o seu sentido e a sua utilidade; é preciso que ele
seja útil às pessoas e não ao capital. Nós temos de vinculá-lo, ao
conhecimento prático, sem idealizá-lo. Isso pressupõe, inclusive,
que as organizações socioeconômicas alternativas não apenas
reproduzem a vida orgânica, mas também a vida social e que o
façam atendendo, a partir da sua própria prática e da prática de
outrem, a nova economia centrada no conhecimento.

Essa é uma economia do aprender continuamente, com o
conhecimento inserido no saber fazer dos trabalhadores, ao invés de
internalizá-lo, principalmente, em programas e sistemas automatizados
que expulsam os trabalhadores da produção. Esse conhecimento se
constitui em um recurso fundamental para essa economia, porque nos
leva a aceitar o desafio de que o novo paradigma tecnológico e as novas
formas de produção tenham menos teor energético e menos teor de
matéria-prima, mas tenham maior teor simbólico, maior teor de
conhecimento, informação e, fundamentalmente, de relações humanas.

A economia do trabalho pode recuperar e potencializar
instituições que o capitalismo considera retrógradas, como podem
ser as cooperativas de crédito que não cumprem as normas de Basiléia,
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ou os empreendimentos familiares que são vistos como micro-
empresas atrasadas, porque não objetivam as relações de trabalho e
não separam a economia da família da economia da empresa. Todas
essas formas, que o capital despreza, constituem a base para novas
formas econômicas. Nós temos muita história, muitos recursos e muita
institucionalidade e experiência que o mercado capitalista tem
pretendido desvalorizar material e simbolicamente.

No que diz respeito à filosofia política dessa proposta, a
concepção das relações entre indivíduos, comunidades, sociedades e
estado assinala a busca de outros arranjos, de outros coletivos para
enfrentar o sistema de necessidades. A idéia liberal de que o indivíduo
deve ser liberado da comunidade para construir a sua cidadania, base
da sociedade moderna, já foi superada. Como também, que as
associações intermediarias constituem-se em obstáculos para a
modernidade. Abre-se aqui um duplo sentido possível, assim como
uma dificuldade, porque agora vemos ressurgir a pretensão de que a
sociedade civil poderá autogerir as suas próprias necessidades e auto-
regular seus próprios conflitos, sem a necessidade de mecanismos
de mercado ou do estado. E esta proposta aparece a partir do terceiro
setor, que não responsabiliza o estado, enfatizando o papel da
sociedade como autogestora e vê o mercado como privado, resultante
tão somente da economia de capital.

A nossa proposta é que nós precisamos de um estado
democratizado. Não se trata de desenvolver um antiestado, mas sim, a
democratização do estado; uma democracia participativa e não uma
democracia puramente representativa; uma democracia sem tecnocratas,
mas com capacidade de mobilizar a força científica para colocá-la a
serviço de todos os seus cidadãos, comunidades e dos seus projetos de
empreendimentos. E para isso é preciso aumentar a autonomia dos
cidadãos, promovendo organizações livres, novas ou velhas, que
assumam a produção de uma parte significativa das condições materiais
e simbólicas da sua própria reprodução. Não apenas que produzam
alimentos, mas que desenvolvam as artes e os conhecimentos. Isto
possibilitará o surgimento de um novo senso comum e de valores que
precisam ser introjetados nas estruturas do estado.

O que nós propomos, não é um setor separado do estado,
separado do mercado, sem qualquer comunicação, mas que deste
novo sistema, com as suas novas forças, se avance com novos valores
que pertencem às novas estruturas econômicas. E que esses valores
nos permitam também avançar sobre o estado, introjetando que
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não é o capital que introjeta os valores na economia popular, mas
que somos nós que introjetamos os nossos valores. O orçamento
participativo do Brasil é um exemplo disto, onde se introjeta no
estado outras prioridades, outras formas de se pensar o sistema de
necessidades e outras formas de se gerir.

Em uma análise mais detalhada, o grupo doméstico pode ser
visto como um conjunto de indivíduos vinculados de maneira
duradoura e que é, de fato ou de direito, solidário, ou cotidianamente
responsável pela obtenção e distribuição das condições materiais
necessárias à reprodução imediata de todos os seus membros. Uma
unidade doméstica pode articular um ou mais lares; entendendo por
lar: o grupo que compartilha e utiliza, em comum, capacidades,
recursos e um orçamento para alimentação, habitação e outros gastos
básicos. Esses lares podem ser co-residentes ou não, podem estar à
distância. Na América Latina existe uma forma de família ampliada,
entendida como um intercâmbio contínuo entre campo e cidade.
Assim os lares podem estar embasados na família, ou não. Ou seja,
nem todo lar é uma família, mas seus membros podem participar de
uma ou mais redes contingentes comunitárias de reciprocidade, ou
públicas de redistribuição social.

Então a unidade doméstica é uma organização que participa
das relações de mercado, da redistribuição dos recursos públicos, e
das redes de reciprocidades, além da própria unidade doméstica.
Os agentes diretos da economia popular são os indivíduos, os grupos
domésticos que dependem, para sua produção, da realização
ininterrupta do seu fundo de trabalho.

Em uma perspectiva macro econômica, o que conforma a
economia local ou a economia nacional? Nós temos o setor público,
o setor capitalista privado e a economia popular. Mas o que inclui a
economia popular? Inclui o conjunto de recursos que comandam os
agentes da economia popular, inclui as atividades que eles realizam e
as estruturas dessas atividades para satisfazer as necessidades de maneira
imediata ou mediata. Significa, de uma maneira geral, que os serviços
têm muito mais peso do que a produção material de bens.

Quando falamos de economia popular urbana essas atividades
podem ser realizadas por conta própria ou dependentes, podem ser
mercantes ou não mercantes, mas a economia, que é também moral,
inclui as regras ou valores e os conhecimentos que guiam as atividades;
ou seja, inclui uma dimensão simbólica, que é muito importante
(os antropólogos ajudaram a constatar isso.)
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Além disso, a economia popular inclui os agrupamentos
correspondentes, redes e relações, sejam de concorrência, regulação,
ou cooperação, externa e interna, que se instituem através da
organização formal, e que têm personalidade jurídica, pela mera
repetição das atividades de uma maneira informal.

A reprodução simples da unidade doméstica durante um prazo
determinado, por exemplo, entre duas gerações, significa que, a partir
de uma dada situação, a unidade doméstica se sustenta dinamicamente,
segundo a evolução das necessidades dos seus membros (com a idade,
com a ampliação de seu número, etc.) e do próprio desenvolvimento
do meio social. Os níveis de qualidades de vida alcançados pelo
conjunto de seus membros, se nós temos a idéia de uma reprodução
simples, são mantidos. Isto quer dizer que nem todas unidades
domésticas começam da mesma forma, mas todos buscam sustentar
seus membros sem que haja degradação maior; buscam sustentar os
níveis alcançados que, historicamente, têm sido marcados como nível
de reprodução simples. Como também que não sejam os resultados da
carência parcial de setores, mas sim uma definição histórica que
determine, por exemplo, o valor do salário mínimo ou o mínimo
necessário para que uma família se reproduza.

O conceito derivado de reprodução ampliada agrega a isto o
desenvolvimento da qualidade das condições de vida e dos recursos
da unidade doméstica. Nós, com o propósito de análise, entramos
apenas na apresentação dos condicionamentos econômicos da qualidade
de vida, contudo, há muitos outros que são também relevantes e que
têm a ver com condições como: a repressão política; a violência familiar;
e outras fontes sociais de sofrimento, que não derivam somente dos
recursos e relações econômicas.

O fundo de trabalho de uma unidade doméstica está definido
como o conjunto das capacidades de trabalho que podem exercer, em
condições normais, os membros capazes de mesma família. Sua
realização envolve, sucintamente, duas formas, e aqui há uma diferença
com outras concepções da economia popular ou solidária.

A primeira forma envolve o trabalho individual por conta
própria, os micro-empreendimentos familiares e o trabalho
assalariado. O trabalho assalariado, nós vemos aqui, não como parte
da lógica do capital, mas como uma maneira de realizar o fundo de
trabalho. Uma família pode decidir empregar a sua capacidade de
trabalho de forma assalariada, em função de uma renda, para que
possa obter os meios de vida no mercado. Então, a economia popular,
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nessa forma de organização, não significa apenas empreendimentos
autônomos, (muitas vezes, se toma como exemplo o setor informal;
os vendedores ambulantes, mas não é somente isso, nem
principalmente isso), mas como uma unidade doméstica luta para
melhorar as condições de intercâmbio, organizando um  fundo para
o trabalho e outros recursos, e como luta para melhorar os termos
de intercâmbio com o capital, com o estado ou com outros setores,
muitas vezes, até da mesma economia popular.

A segunda forma envolve o trabalho de produção de bens e
serviços para o autoconsumo, assim como o trabalho especificamente
dedicado à formação e à capacitação. O tempo de trabalho dedicado à
formação e à capacitação é o principal investimento, que a economia
popular tem feito na América Latina  (se bem que existe um grande
investimento em habitação).

A economia popular deve ser examinada nos seus múltiplos níveis
e relações (nós vamos analisá-la de uma forma, embora haja
pesquisadores e pessoas que refletem a partir da própria prática, tentando
ter uma visão de conjunto). Nós precisamos avaliar a organização
interna do trabalho doméstico, no qual encontramos o patriarcado,
que foi já mencionado, e também a exploração do trabalho infantil.

Devemos também avaliar os intercâmbios de ajuda econômica
entre lares; a ajuda mútua; as associações e cooperativas entre lares para
auto-satisfação das necessidades comuns, como, por exemplo,
comprando ou produzindo conjuntamente; a participação na
construção e gestão do habitat imediato de vida; a organização de
formas cooperativas ou outras formas associativas de produção de bens
e serviços; e suas relações de intercâmbio com a economia empresarial
e a pública. Tudo isso nos interessa muito.

Mas, além disso, convém também analisar os termos de
intercâmbio entre a economia popular, ou a futura economia do
trabalho, e o setor público com relação aos tributos da economia
popular. Nós verificamos, por exemplo, na Argentina, que o IVA
(imposto sobre valor agregado), como o ICMS no Brasil, é um sistema
extremamente regressivo. Uma pessoa, que ganha e gasta 200 pesos,
paga 21% de impostos, e uma pessoa que ganha milhões de pesos paga
2% ou 1% de imposto. Então, o que é devolvido à economia popular,
em relação ao que foi apontado, não corresponde a uma economia
eqüitativa e socialmente justa. Há um desequilíbrio na participação
no sistema fiscal e na participação nos sistemas de prestação de
serviços públicos, ou quase públicos, ou seja, em que medida os
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trabalhadores, em suas unidades domésticas, recebem serviços de
saúde, educação, segurança, saneamento, justiça e outros, como meio
de vida e como serviço para a produção e a participação na geração,
apropriação, conjunção e canalização de recursos nos mercados de
bens e serviços.

Por outro lado, os preços dos mercados refletem as relações
assimétr icas de poder. As peculiar idades dos mercados são
segmentadas porque existe relação de poder e, muitas vezes, nos
mercados e nas atividades informais encontramos máfias e as
condições de sua competitividade, com relação ao setor empresarial,
são capitalistas.

Na realidade atual, a economia popular é um subsistema
agregado ao próprio sistema econômico misto, e pode se constituir,
ou não, em um sistema de economia de trabalho orientado para
reprodução ampliada da vida de todos. Isso dependerá da qualidade
das relações dentro e entre as unidades domésticas e do grau de
interdependência, complexidade e autonomia relativa, que for
alcançado pelo conjunto de seus componentes.

 Mais ainda, para que o conjunto de atividades econômicas
populares supere os efeitos econômicos da exclusão, é necessário
combinar: (a) o desenvolvimento de atividades coletivas de
reprodução que possuem um alto componente de vontade de
convencer as pessoas que trabalhem juntas, que preparem
cooperativas, que trabalhem coletivamente (em algumas culturas
isso pode ser mais espontâneo do que em outras, mas de uma
maneira geral, os ativistas, os promotores encontram algumas
dificuldades de fazer com que as pessoas passem a um nível coletivo
de realização); (b) uma interdependência mercantil coordenada
mediante um certo grau de automatismo (quer dizer, intercâmbios
mediados por mercados quando podem ser regulados de outra
forma e mais solidários).

A economia de trabalho, para ser um setor orgânico capaz de
enfrentar o capital, precisa de mercados, não pode estar apenas baseada
na relação interpessoal, voluntária, pensada e refletida. Nós
precisamos de escala e energia, precisamos de mecanismo de mercado,
e existem, como podemos observar, mercados de vários tipos.

Finalmente é preciso desenvolver a sua capacidade sistêmica
para competir em suas relações com as empresas capitalistas e o
estado. A competitividade tem sempre um alto componente de
poder. Isto implica na luta sindical, na luta por preços, na luta por
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qualidades de serviços, na luta pelo meio ambiente, na luta pela
paz, na luta pelo não pagamento da dívida pública, mas também
implica na incorporação de conhecimentos científicos para que a
qualidade da produção das relações e das formas de realização seja
aquela que possamos desenvolver, quando utilizamos todas as
opções. Hoje, a economia doméstica, organizada como parte de
um sistema da economia do trabalho, pode efetivamente incorporar
conhecimentos e meios de produção, projetar produtos, intercambiar
bens e serviços de alta sofisticação. E por sua vez também perguntar:
Qual o preço justo?

Desenvolver estratégias internacionais é também importante,
porque não estamos falando apenas de algo pequenino e local,
como mostra espontaneamente o tráfico das regiões fronteiriças, os
processos de imigração e as remessas de renda intra-unidade
doméstica a nível intercontinental. As comunidades de aprendizado,
fundamento de um dinamismo endógeno e de uma economia
centrada no trabalho, demonstram, em sua experiência, que encaram
novos problemas econômicos, buscando outra qualidade das
relações e não meramente o crescimento.

O mundo se amplia para o sujeito, na medida em que questiona
as relações e os processos os quais ele considerava dados. Por
exemplo, antes alguém perguntava: - “de onde saem os preços?” Com
a rede de troca, por exemplo, quando se tem que determinar o
preço de intercâmbio de distintos trabalhos, a pergunta que surge
é: - “qual é o preço?” O sujeito amplia o mundo à medida que organiza
novas formas econômicas e começa a questionar outras coisas, uma
vez que a experiência lhe demanda que questione sempre mais.

Lidar com o mercado, na economia domestica, é, podemos
dizer, uma dificuldade, porque o mercado capitalista foi absolutizado
e visto de maneira geral como “o mercado”. Por isso há tanta
oposição ao mercado em muitos setores da economia solidária. Os
mercados são construções sociais, e é possível construí-los de outras
formas onde a sociedade e o estado sejam democráticos. Os
mercados são sistemas de relações - ainda que contraditórios -
imprescindíveis para a construção de alternativas que incluam
sinergia e escala para ser a base da geração de forças anticapitalistas.
O capitalismo produz um sistema de mercado dualista, e nós
podemos, inclusive, utilizar está condição para contestá-lo,
segmentando, em alguns casos, os mercados, a partir de barreiras
culturais, utilizando valores como, por exemplo, a dificuldade que
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nós temos para competir com a nossa produção local, ou com a
nossa produção artesanal, ou com a nossa produção interna.

Nós temos que criar uma situação simbólica, onde a consciência
dos consumidores indique se a compra de um determinado produto
é conveniente; ou seja: “comprem localmente e gerem empregos, comprem
produtos orgânicos, comprem produtos étnicos, comprem produtos de
cooperativas”. Muitas vezes, precisamos unificar os mercados que o
capital diferenciou através de processos como, por exemplo,
discriminação de sexo, discriminação étnicas.

Não podemos, substituir o mercado por unidades locais auto-
sustentáveis. Isso seria uma utopia. Trata-se de uma alternativa para
a América Latina, mas propô-la como a alternativa civilizatória,
parece-me sem legitimidade. Esta não é uma alternativa sistêmica,
pelo menos por agora, como se pensava anter iormente no
socialismo e no comunismo, como sistemas alternativos.

A economia do trabalho é uma construção que está em progresso,
e nós podemos realizá-la crescentemente, para que ela possa coexistir
numa formação social com a economia de capital, disputando o sentido
da economia em seu conjunto e, particularmente, das políticas
públicas. Ela pode inclusive, através do orçamento participativo,
conseguir reverter as prioridades do setor público, democratizar o
estado, limitar as empresas de serviços para que cobrem tarifas sociais,
ou forneçam subsídios cruzados; pode contribuir para bases mais
firmes e impor limites ao capital financeiro, que quer continuar a
cobrar uma dívida que já foi cobrada. Tudo isso, entretanto, pressupõe
coexistência com o setor capitalista.

O sistema capitalista está em uma etapa de transição final, e
conseqüentemente, haverá ainda um período, cuja duração
desconhecemos, durante o qual ele permanecerá. Sabemos, contudo,
que o nosso posicionamento acelerará o nascimento de um novo
sistema socioeconômico. Nós partimos, portanto, de uma premissa
que, ainda que coexistam antagonismos, haverá transmutação. Quer
dizer, não haverá processos lineares, e vão coexistir sistemas com
lógicas tão diversas a ponto de um empreendimento solidário se
converter numa empresa privada. Esse é um problema que muitas
empresas da economia social européia já enfrentam atualmente,
porque não distribuem bem os benefícios e passam a se comportar
como empresas privadas frente aos consumidores e em suas relações
internas de trabalho.  Precisamos ser um sistema aberto. Vai acontecer
também, muitas vezes, que uma empresa privada quebrada seja
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tomada por seus trabalhadores e transformada em uma cooperativa
de trabalho. Então haverá sem dúvida alguns movimentos
intersistêmicos de um sentido e do outro.

A pesar desse perigo, acreditamos que a economia alternativa
que propomos – social, solidária, do trabalho – deve ser um sistema
aberto, com a possibilidade de transmutações como um traço
próprio de todo o processo de construção das estruturas complexas
e dialéticas.

Há diferenças no campo pluralista de idéias com respeito à
economia social “européia”. (eu particularmente tenho algumas
interrogações). No Canadá e em outros países o setor de economia
social é definido como empresas que têm distintas relações de
produção, ou seja, empresas nas quais cada pessoa tem direito a
voto. Contudo, essas empresas pretendem passar à prova o mercado
capitalista e enfrentam o risco de serem subjugadas pelas relações
de trabalho específicas e próprias das empresas capitalistas. Essas
empresas, ao ter que competir no mercado, acabam internalizando
os critérios de racionalidade, que derivam do acúmulo dos critérios
de eficiência e começam a dividir as funções: aparece uma gerência,
aparece uma diferenciação interna. Essas organizações podem, sem
dúvida alguma, dar uma resposta a esta problemática, mesmo diante
da contradição de ter que competir com o capital, ampliando
continuamente o seu âmbito, gerando novos mercados solidários,
incorporando novas atividades e exercendo a vontade política de
propor outros valores aos  cidadãos consumidores ou usuários.

Por outro lado, nós temos também as formas de organizações
econômicas solidár ias também com uma inter rogação;
principalmente as da América Latina, porque não só estão mais
centralizadas na reprodução de certos valores e de relações pré-
determinadas do que na eficiência, como propõem a necessidade
de serem subsidiadas por trabalhos voluntários ou doações, para
poder compensar a falta de competitividade, quando enfrentam o
capital nos mesmos mercados.

A economia do trabalho precisa incluir ambas as opções, ambas
as possibilidades, além de outras. Não há, porque optar por uma
em detrimento da outra. Ambas existem na América Latina. O que
nós temos que fazer é articular a totalidade dentro desta diversidade.

Ao trazer certos temas para a discussão, por mais que nós
analisemos e o façamos de uma perspectiva alternativista, esta análise
alternativa requer uma relação com a prática de transformação da
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realidade social. Nesse sentido, será necessár io encararmos
problemas práticos, complexos, com uma perspectiva de pesquisa/
ação porque isso ajudará, inclusive, a renovar o mundo acadêmico,
que continua dividido em disciplinas.

Quando encaramos problemas complexos, a disciplina já não
serve. Então é preciso pensar desde onde estamos e encarar os
problemas tais como eles aparecem. Isso implica na vinculação e
no diálogo entre intelectuais e as forças de atores coletivos reais, ou
no encontro de saberes codificados e tácitos. Dessa forma, eu
proporia a seguinte questão: “Se os pesquisadores, os professores
acadêmicos, os promotores, todos aqueles que estão nesta área, trabalham em
relação a um determinado sujeito; quem é o sujeito desta economia social,
desta Economia do Trabalho?”

Nós estamos falando, justamente, de uma mudança dialética,
ou seja, as novas práticas iam constituindo os atores e transformando
as idéias no mesmo processo de decantação histórica. Não é
primeiro ter as idéias e depois aplicá-las. Nós estamos falando da
emergência/construção de um novo sujeito coletivo como resultado
de novas práticas histór icas, para enfrentar os sistemas de
necessidades, os sistema de representação social e política, o sistema
simbólico de constituição de nossa sociedade.



Cooperativismo popular

CAPÍTULO IV

Gonçalo Guimarães
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O Projeto de Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
da COPPE / Universidade Federal do Rio de Janeiro integra, em
nível nacional, uma rede com dezesseis universidades e apesar das
diferenças decorrentes, obviamente, da regionalização e do tipo de
atividades, o trabalho que vem sendo desenvolvido, no contexto geral
e na metodologia como um todo, atua com a mesma perspectiva de
resgatar na concepção de extensão universitária o papel da universidade
na construção das mudanças da sociedade brasileira.

O Projeto de Incubadora trabalha em áreas de exclusão,
basicamente em favelas do Rio de Janeiro, na perspectiva de atividades
econômicas que sejam uma forma de inserção da população
historicamente excluída da riqueza gerada nesse país. O nosso objetivo
é conseguir que o trabalho informal passe para o plano do formal, seja
através da documentação necessária ou da aquisição de direitos.

Avaliando a experiência
Em 2001, quando a incubadora já tinha cinco anos, nós decidimos

fazer uma avaliação interna dos resultados do trabalho, em termos de
objetivos alcançados, mudanças e êxitos, e essa avaliação nos indicou
novos caminhos e estratégias a serem perseguidos.

Uma das razões que nos levaram a realizar essa avaliação foi que,
em 95, 96, quando nós começamos a discussão, seja do cooperativismo,
seja do próprio trabalho, havia uma grande centralidade no Brasil, e o
cooperativismo, em particular, era marcado pela falta de credibilidade,
devido à expansão das falsas cooperativas pelo Brasil (na década de 90
a experiência das cooperativas rurais – cooperativas de leite e de
fazendeiros – foi transplantada para as cidades, o que gerou uma série
de cooperativas fraudadoras. Foi um fenômeno nacional, uma forma
de precarização do trabalho e uma retirada dos gerentes trabalhistas,
claramente). O descrédito era tamanho que nem a ala sindical, nem os
nossos colegas conseguiam compreender o alcance e os objetivos do
Projeto. Dessa forma, a avaliação da nossa experiência era indicativa,
em busca de resultados positivos.

As principais indicações levantadas pela avaliação diziam respeito
não só a questões conceituais, mas também a questões metodológicas.

No que se refere às questões metodológicas, nós observamos que
havíamos concebido o trabalho para trabalhar com duas categorias,
empregados e não empregados, contudo, na realidade concreta a divisão
existente era entre trabalhadores do mundo formal e trabalhadores do
mundo informal. Nas grandes favelas do Rio de Janeiro, como em
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qualquer área metropolitana, o que existe não são pessoas que não
trabalham, mas são pessoas que vão conseguindo, de forma cada vez
mais dura, a sobrevivência através de trabalhos cada vez mais precários,
seja limpando carros, seja fazendo algo até no limite da legalidade.

Ainda em relação à metodologia, inicialmente nós tomamos como
princípio que o grupo seria a nossa unidade, a nossa base. Contudo,
no desenvolvimento do trabalho, observamos que o grupo era formado,
e muitas vezes a partir da própria cooperativa, por pessoas de níveis
diferentes, de culturas diferentes e com histórias diferentes e isso fazia
com que o crescimento do grupo não correspondesse, necessariamente,
ao crescimento de cada indivíduo do grupo.

Uma metodologia que só leva em consideração o grupo, muitas
vezes, deixa de fora aqueles que não conseguem acompanhar o
crescimento do próprio grupo. Em um processo educacional tratar só
o grupo é limitante. Se não houver a preocupação com cada indivíduo,
acontecerá um tipo de exclusão muito perversa.

No que se refere às questões conceituais, verificamos que, apesar
do trabalho da incubadora ter conseguido a inserção no mercado formal
de 1200 postos de trabalho (o que foi considerado positivo), o debate
enfocando o desenvolvimento da consciência crítica deveria se refletir
nesses 1200 postos de trabalho, ou seja, não era só conseguir 1200
postos de trabalho, mas, principalmente, que as pessoas estivessem
trabalhando com uma nova perspectiva da sua realidade. E isso é o
grande desafio.

A autogestão dos trabalhadores, na década de 90, não estava na
agenda nacional. A grande discussão, no Brasil, era a micro-empresa
ou o empregado autônomo; a forma coletiva autogestionária não era
uma vertente a ser considerada. Autogestão como um instrumento
real, a questão da auto-organização de trabalhadores não constituía
sequer uma possibilidade.

Contudo, o estigma das populações marginalizadas ultrapassa a
questão social e inclui a questão do trabalho, e nesse sentido, o resgate
do cooperativismo autêntico torna-se fundamental.  Para tanto um debate
extenso sobre as experiências nacionais salvou a palavra e a ideologia
cooperativista. (se não fossem esses movimentos em nível nacional, a
palavra cooperativismo estaria cortada, hoje, de qualquer pauta).

A cooperativa, na medida em que formaliza o trabalho, possibilita
a inserção no mercado formal de crédito. Quem não tem acesso ao
mercado formal de trabalho, por mais que o crédito bancário seja
caro, está fora do sistema de crédito oficial, seja na compra do mercado,
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seja no pagamento do aluguel, seja em qualquer outra estrutura.
O mercado paralelo informal é muito mais caro. Por outro lado, a falta
do crédito formal obriga a compra à vista; compra-se em quitandas
mais perto, compra-se no agiota. A credibilidade formal, pelos nossos
cálculos, vai ter um reflexo na receita.

A população que integra o Projeto de Incubadora não participava
do mercado formal de trabalho, e a cooperativa passa a ser o primeiro
passo em direção à formalização e aos direitos trabalhistas. No Brasil,
direito trabalhista é muito confundindo com ser celetista, mas nós
entendemos como direito constitucional. E nessa área a nossa
experiência mostrou que quem trabalha no mercado informal (bico,
trabalho doméstico) não tem, normalmente, na cultura, os direitos
trabalhistas incorporados; como por exemplo, férias e 13° salário. A
cooperativa aparece como a primeira perspectiva no entendimento
até do que seriam esses direitos.

Além disso, observamos também como ponto positivo que, quando
se tira o intermediário e a cooperativa assume uma atividade, muito
rapidamente a remuneração pelo trabalho aumenta. Nós verificamos
esse fato no setor de limpeza. A cooperativa mantendo os gerentes
trabalhistas conseguiu, em média, 80 a 100% do valor sobre o trabalho.
Na realidade o que se reduziu foi a taxa administrativa, e com isso
obteve-se um lucro que era distribuído. Não há nenhuma mágica.
As pessoas aumentaram seus ganhos de um, para dois salários mínimos;
o que é realmente  uma estatística fantástica.

Porém, numa região metropolitana como o Rio de Janeiro, o
acréscimo de  mais um salário mínimo é um aumento estatístico, não
é um aumento real na qualidade de vida. O que significa a mudança
de um para dois salários mínimos? Ter comida na geladeira; isso não
atinge habitação, lazer, saúde. O indivíduo vai ter uma estabilidade
maior no nível de alimentação do que, propriamente, a melhoria da
qualidade de vida. Assim, dobrar a remuneração, na prática, não levava
a melhoria na qualidade.

Outra perspectiva foi, durante a incubagem, trabalhar o
conhecimento acumulado dos trabalhadores. Trabalhávamos com
população adulta, chefes de famílias que não freqüentaram a educação
formal. Pessoas, portanto, sem grandes qualificações e as profissões que
não agregam valor ao trabalho, têm um baixo valor na praça.  Assim a
falta de uma formação técnica será sempre um limitante da melhoria da
qualidade de vida, porque não vai ser possível agregar valor ao trabalho;
e não agregando valor ao trabalho a remuneração vai ser baixa.
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Por outro lado, o baixo nível de educação formal não permite
uma formação profissional. A educação formal, no Brasil, é
extremamente mal distribuída, e o nível educacional médio é baixo.
Assim quando se tenta aumentar o nível de educação técnica dos
beneficiários, por exemplo, usando um sistema formal de educação
técnica, como o SENAI, eles ficam fora de 50% dos cursos, porque não
têm 2° grau e a possibilidade de uma formação técnica fica limitada.
Até mesmo o curso em Novas Tecnologias exige o 1° grau completo.
A falta da educação formal é uma limitante do crescimento profissional.

Dessa forma, a renda não aumenta porque eles não podem ter
uma educação técnica; e eles não podem ter uma educação técnica
porque não têm uma educação formal.  Essa é a realidade do Rio de
Janeiro, e também uma realidade nacional. Todos esses pontos limitam
o impacto de nosso trabalho na qualidade de vida.

Outro fator identificado no processo de avaliação foi que na
reestruturação produtiva da década de 90 dois fenômenos
emergiram. Primeiro, algumas profissões deixam de existir, ou
mudam radicalmente a tecnologia. Isso aconteceu nos setores:
elétrico, telecomunicação, construção civil, datilografia, confecções/
costureiras entre outras. Então alguns profissionais estruturados, com
10, 20 anos de experiência em determinada área perdem todo o
seu conhecimento. Com a telecomunicação, por exemplo, o Brasil
vendeu, a tecnologia mudou e os profissionais perderam seu
conhecimento. Há que ficar atento às mudanças tecnológicas

Por outro lado, surgem profissões novas, como cabistas, soldador de
fibra ótica, que exigem uma nova tecnologia. Dessa forma, devido às
mudanças repentinas, são necessárias atualizações. Por exemplo, o pedreiro
agora não usa mais cola de PVC, é rosca, e os azulejos são colocados com
uma argamassa que já vem pronta. Então, corremos o risco de ajudar a
montagem de cooperativas de profissões que já não existem mais.

Se não tivermos um trabalho na área de tecnologias e na área de
educação, os limitantes estruturais serão inibidores. A consciência crítica
e o caráter de cidadania desenvolvidos no debate político não vão ter
conseqüências, porque a condição econômica do grupo não vai
corresponder. O elo estrutural, portanto, é nacional e não local, nessa
democratização da educação. E isso traz conseqüências para a incubagem.

Algumas questões relevantes
Depois desse processo de avaliação, nós começamos a questionar

o projeto, principalmente, em relação ao objetivo que tem como meta
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a inserção de grupos historicamente excluídos. E perguntas emergiram.
Se a proposta é voltada para a inclusão, estamos alcançando esse objetivo?
Quais as categorias de análise que podem aferir o resultado do trabalho
desenvolvido: número de postos de trabalhos ou receita das cooperativas?
Como podemos identificar a pertinência social do Projeto?

Como a base do trabalho é a inclusão, o primeiro ponto da discussão
foi definir o conceito de inclusão. Para isso, delimitamos a problemática ao
Rio de Janeiro, porque essa cidade é bem estereotipada, a diferença social
do Brasil mora ali do lado. No Rio de Janeiro, nós temos uma sociedade
dos incluídos no mesmo território de uma sociedade dos excluídos. Incluir
seria, portanto, levar os excluídos para dentro da sociedade dos incluídos?
As favelas da Mangueira e da Rocinha são consideradas áreas de exclusão,
no meio do território do Rio; assim, incluir significaria mudar a residência
do pessoal dessas favelas para outros bairros, como, por exemplo, Ipanema?
Mas como se incluem os cariocas? Eles já moram com suas família, há
duzentos anos, na favela; são herdeiros dos quilombos. Por que são excluídos
os que moram na Mangueira se eles estão dentro do território?

Existe uma outra imagem do excluído/incluído, muito usada,
que é a periferia. A partir dessa imagem, há uma sociedade que
deixa milhares de pessoas do lado de fora. Não há nenhuma cidade
no Brasil, e no mundo, na qual o que se considera “o centro” seja
o centro geográfico, contudo, em todas a periferia é o lado de fora.
Dessa forma, se o centro é hipotético, como se estabelece o conceito
de periferia? Quem mora na periferia mora fora do quê?

Havia uma outra pergunta bastante pertinente ao Projeto: como
vamos incluir o grupo da cooperativa, depois do trabalho de
incubadora? Eles sempre estiveram dentro; não estamos falando de
imigração, mas sim, de uma população que compõe a sociedade.

A dicotomia exclusão/inclusão nos leva a uma discussão conceitual
anterior: a questão do econômico e do social. O trabalho de incubadora
formando cooperativas é um trabalho de inclusão social ou econômica?
A cooperativa é uma empresa, tem faturamento, e paga empréstimos,
portanto nos leva a inferir que seja uma inclusão econômica, contudo,
existem pessoas na favela da Rocinha que ganham dois a três mil reais
mensais e são consideradas excluídas economicamente.

Dessa forma, se não conseguimos conceituar o tipo de exclusão,
como econômica ou social, não poderemos incluir as pessoas, uma vez
que não teremos clareza nos indicadores a serem utilizados para os
resultados do trabalho. Os indicadores tanto podem ser econômicos
como sociais. E nesse impasse reside o primeiro entrave para que
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possamos entender se o modelo proposto é uma revolução social ou
uma revolução econômica. Betinho, em 95, foi muito feliz quando falou
na ONU, durante a Campanha da Fome; em síntese, ele disse: –
“O trabalhador dentro da fábrica é fator econômico, fora dela, é problema
social; o desenvolvimento é econômico e o problema é social”.

O conceito de econômico e de social depende do sistema que
vai fazer a leitura; por isso que a pobreza está, normalmente, na área
social e o desenvolvimento está na área econômica. Quando se precisa
de um empréstimo de uma multinacional, dependendo do tipo de
projeto, ou se vai para o departamento de desenvolvimento econômico,
ou para o de  desenvolvimento social, depende da leitura. Quem fica
com a sobra é quem inventa esse país.

A leitura oficial da pobreza, no Brasil e no mundo, é a partir da
renda. A pobreza é ilustrada pela foto do pobre, mas pobreza não é
sinônimo de pobre. Pobreza é a relação existente entre riqueza e
pobreza; é a relação de distribuição. Podemos ilustrar a pobreza com
uma foto de ricos, porque ela é tão somente a diferença social e
econômica de uma sociedade; ela não é absoluta, mas sim, relativa; e
por isso, ser pobre em um lugar, é diferente de ser pobre em outro.

A famosa linha de pobreza é bastante utilizada, estabelecendo-
se categorias: quem ganha até um salário mínimo; quem ganha 10
dólares por dia, e outras. (e o que é medido?) Com base nesses
indicadores, a voz oficial diz que 30% dos brasileiros estão abaixo da
linha da miséria. Isso significa que para sair da linha da pobreza, é
necessário aumentar a renda. Contudo, focando o Rio de Janeiro,
que é o retrato das diferenças, se no Rio a linha de pobreza é igual à
de inserção, há gente que mora em áreas de exclusão, como favelas,
com renda de 10 salários mínimos, que é uma renda alta para o
Brasil. Podemos concluir daí que aumentar a renda não significa,
necessariamente, aumentar a inclusão. Existem determinadas áreas, a
partir dos impactos de projetos, que a qualidade de vida continua
baixa, apesar da renda ser alta; ela não se reproduz nem por geração.
E a dúvida persiste: se não é pela renda, como se configura a exclusão?

Dessa forma, inferimos que o conceito de exclusão/inclusão
não está associado à renda, apesar de estar sobre a concentração de
renda. Ele está vinculado ao conceito de direito. Direito à habitação,
à educação, à saúde, à informação, a todos os direitos sociais que se
constituem na riqueza de um país e que não são comprados a partir
de uma renda. Saneamento básico, por exemplo, qualquer que seja a
magnitude da renda do cidadão, não cabe a ele a execução dessa



61

C
o

o
p

e
ra

tiv
is

m
o

 p
o

p
u

la
r

obra; não é uma ação individual. Quando observamos a distribuição
da riqueza no Brasil, verificamos que há concentração de direitos na
riqueza; o que não significa dizer que os direitos do cidadão aumentam
à medida que ele aumenta a renda. Se isso fosse verdade nossa
distribuição seria linear. Existem projetos que aumentam a renda,
mas educação, saúde, habitação, não são distribuições ligadas à renda.

Existem lugares onde as pessoas têm rendas altas, porém os seus
diretos não estão conquistados. A diferença de Ipanema para
Manguinhos ou Mangueira não está só na renda, apesar de haver uma
massa de renda diferenciada, mas sim, ao direito à urbanização; e todo
o processo de Ipanema se difere. Por mais que se ganhe bem em uma
favela, a qualidade de vida e o seu meio ambiente não se transformam.

Se olharmos historicamente, vamos verificar que nas décadas de 70
e 80, as grandes organizações de trabalhadores consistiam duas vertentes:
os movimentos sindicalistas e os movimentos sociais ou populares. Os
movimentos sindicais pautavam suas lutas em salários, direitos trabalhistas,
mercado, educação profissional (aliás, essas sempre foram as bases dos
movimentos sindicais), e em vários lugares a conquista foi muito grande,
como, por exemplo, no ABC. Os movimentos sociais ou movimentos
populares também lutavam por vários direitos, como: educação, creches,
saúde, habitação, transporte e através de sua organização conseguiram
muitas conquistas. Porém, o interessante é que esses movimentos lutavam
separadamente, um lutava por uma coisa, outro por outra; eram lutas
caracterizadas por gêneros e lutas caracterizadas por direitos.

No caso dos movimentos sindicais onde as conquistas se
refletem muito mais na questão financeira, os ganhos não se revelam,
muitas vezes, em gerar fontes, porque, tomando como foco o ABC,
hoje, os ganhos não estão passando de geração a geração. E nos
movimento sociais, quando as vitórias alcançadas não se consolidam,
elas se perdem. Por exemplo, quem trabalha com ocupação (nós
trabalhamos muitos anos com isso) observa que as pessoas ocupam,
fazem as habitações e depois reivindicam por transporte; e na maioria
das vezes conseguem em 48 horas, quer dizer, elas têm o direito ao
transporte. Mas a linha de ônibus chega, e duas semanas depois é
retirada porque não há passageiros. Então ter direito a transporte,
não é ter linha de ônibus. Isso acontece também com habitação
porque, em muitos casos, se consegue a habitação, mas não se
consegue a estabilidade. Consegue a luz, mas não consegue a tarifa.

Na realidade a luta pelos direitos não andou sincronizada com
a luta pela renda. O ABC, o lugar mais industrializado desse país,
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não tem uma universidade pública, ou seja, o direito à educação
superior não passou por ali, apesar do direito trabalhista de
remuneração ser, provavelmente, o de topo.

Nós só vamos conseguir a mudança na medida em que a luta
pela questão de renda, direito ao trabalho, estiver atrelada à consciência
das lutas pelos direitos. Devemos entender que financiamento só
traz algum benefício atrelado a uma política de crédito, senão a grana
não conseguirá transformar nada. Se não existir o elo entre os
movimentos reivindicatórios, não haverá transformação.

A discussão da transformação passa pelas duas lutas, mas só haverá a
conquista, entendendo que passa ainda pela cidadania, por políticas
públicas, por coisas que só vão ser conseguidas pelo coletivo, a exemplo
de saneamento. Saneamento é um ponto básico porque é questão de
sobrevivência da humanidade, e não passa por dinheiro, não passa por
poder aquisitivo, não passa por organização política, e sim, por muito
mais: se a comunidade não consegue pressionar para ter política de
saneamento, não haverá saneamento; e sem saneamento não haverá vida.

A cooperativa como instrumento político de transformação
deve operar apresentando renda, tem que haver uma resposta
financeira, e se não houverr uma preocupação social, vira uma
empresa com grande perspectiva de reverter seu caminho.

Trabalhar com cooperativismo pode ser um instrumento
importante na transformação social, mas a transformação social não
é na escala de uma cooperativa, e sim, na escala regional. E o ponto
fundamental é em que momento a luta se insere com seus parceiros.
O grupo cooperativado tem que se preocupar com a produção e
com sua identidade política e nacional. O que adianta discutir
financiamento se não se discute política de crédito.

Discutir cooperativismo é discutir tecnologia, renda, educação.
É discutir políticas públicas, é discutir cidadania. A cooperativa só
se dará em dois planos: no nível da consciência da cooperativa e no
grau de articulação da cooperativa com os seus parceiros,
cooperativados ou não. A transformação só será uma conquista social
na medida em que ela tiver uma escala não mais do indivíduo, mas
do grupo. Ou se transforma através de políticas públicas, ou a
capacidade financeira do indivíduo estará limitando seu direito, e
cidadania não é questão de consumo, mas é uma questão de direito.

A perspectiva de trabalhar na articulação é entender a
cooperativa como uma articulação política, como o lado que faz o
elo entre o social e o econômico.



O Banco do tempo

CAPÍTULO V

Ana Miyares
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O Time Dollar Institute é um banco de tempo que trabalha a
partir das necessidades das comunidades, objetivando a troca de serviços.
O nome Time Dollar – uma hora de ajuda é um time dollar – se explica
porque essa foi a única forma que encontramos para apresentar aos
Estados Unidos, país onde a moeda impera, a nossa proposta de trabalho.

O trabalho desenvolvido no Instituto se baseia na premissa
que não existem pessoas pobres. O ser humano é milionário:
milionário em destrezas, em talentos e em experiências vividas.
Embora em alguns países, como os Estados Unidos, nesse momento,
essas riquezas ainda não sejam valorizadas.

Milhares de dólares foram gastos nos últimos anos nos países
latino-americanos, e eu, como trabalhava em banco, pude observar
as duas faces da moeda. Uma face da moeda era a face dos bancos e
dos governos fazendo troca e a outra face era a que ninguém quer
ver, ninguém quer mostrar: a cara da pobreza.

Observando essa face, eu desisti de  trabalhar em bancos e fui fazer
trabalhos sociais, acreditando que era ali que estavam as pessoas de
bons corações, as pessoas que queriam justiça social, contudo, descobri
que estava enganada. Percebi que existe, de fato, uma indústria criada
com as necessidades básicas dos seres humanos. Os idosos, por exemplo,
constituem uma indústria. A saúde, nos Estados Unidos, constitui outra
indústria. As prisões também são indústrias e, portanto, nós temos que
ir a tribunais para que a indústria das prisões prossiga crescendo.

Essa descoberta me levou a uma crise existencial; eu desconhecia o
meu lugar no mundo. E ao buscar saída para a minha crise, eu descobri que
há sempre um equilíbrio no universo e, assim, cheguei ao Time Dollar.

O Time Dollar começou como um programa para conseguirmos
dinheiro em uma  fundação, e foi evoluindo ao longo de quinze anos.
Na verdade, o que nós havíamos iniciado, como uma moeda alternativa
de troca, havia se convertido em um movimento, nos Estados Unidos,
de justiça social. E nesse momento, nós sentimos a necessidade de
irmos um pouco mais além, porque percebemos que, quando se
necessita de uma mudança na justiça social, esta mudança precisa
começar de baixo para cima e precisa ser uma mudança total. Para isto
foi preciso incluir o dinheiro da sociedade de consumo, do marketing
econômico, o dinheiro do governo, das fundações e o capital humano,
que é o verdadeiro capital de uma nação, e formarmos uma cooperativa.

Nos Estados Unidos se trabalha, e eu imagino que nos demais
países também, de cima para baixo, ou seja, o paternalismo acha-se
o todo poderoso e decide como a mudança vai acontecer. No Time
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Dollar nós agimos diferentes, ou trabalhamos todos juntos, ou não
trabalhamos. E isso nos criou tantos problemas nos Estados Unidos
que imigrei para o Japão, a fim de  trabalhar com o programa do
Time Dollar que é uma coisa simples.

Em 1992, eu voltei muito mais forte do que era, porque
percebi que não estava sozinha. Descobri que havia em outros
países, pessoas, profissionais acadêmicos, agências governamentais
dispostas a colaborar. Pessoas que sabiam e conheciam a necessidade
de mudança. E o Time Dollar voltou a operar.

Nós trabalhamos com as comunidades, formando pequenos
grupos, tomando como base as riquezas das comunidades onde
entramos. E uma vez que tenhamos no banco todas as destrezas e
todas as riquezas da comunidade, vamos então verificar qual é a
mudança que a comunidade precisa e como é que seus membros
querem fazer o seu próprio banco de tempo.

Por exemplo, num determinado bairro de Miami, havia uma agência
social para pessoas consideradas incapazes, porque eram idosas. Então, nós
fizemos um fórum onde reunimos não apenas a agência de ajuda aos idosos,
mas também agências que poderiam fornecer alimentos e mães que
trabalhavam ou estudavam e precisavam de alguém para ajudá-las com seus
filhos, porque as creches eram caras. Foi muito simples. Eu havia recebido
12 mil dólares de uma fundação e resolvi trabalhar. A diretora do Centro
Comunitário entrou na luta e começamos a pensar em como beneficiar o
bairro. Nós observamos que os idosos tinham em suas mãos uma grande
experiência como mães, avós, professores aposentados, profissionais de outras
áreas e isso não estava sendo aproveitado. Decidimos recuperar isso.
Constatamos também que os idosos tinham em suas mãos, em abundância,
o tempo. Com isso nasceu uma idéia e fomos conversar com as mães, que
não podiam trabalhar porque tinham crianças pequenas e não podiam
pagar as creches, perguntando-lhes se elas aceitavam a nossa proposta.

Nos Estados Unidos, inicialmente, não há confiança entre os seres
humanos. Confiar no outro é absolutamente inexistente. Eu posso
viver num edifício por cinco anos e não conhecer sequer o meu vizinho.
Esta é a vida fria e desumanizada do mundo de Miami. Assim, nós
tínhamos que, primeiro, criar confiança para que as mães pudessem
entregar os seus filhos a uma pessoa para cuidá-los. Criamos, então,
grupos de apoio, e esses grupos começaram a criar o banco. As pessoas
idosas e as mães, algumas eram mães solteiras, se conheceram, depois
começaram a desenhar o trabalho e, finalmente, decidiram por criar
uma agência de cuidados para crianças, dentro da agência de idosos.



67

O
 B

a
n

c
o

 d
o

 te
m

p
o

Dessa forma, os idosos aposentados passaram a cuidar das crianças,
enquanto as mães saiam para trabalhar ou estudar. Descobriu-se, então,
que os idosos enfrentavam problemas com transportes e foi criado um
grupo de apoio ao transporte dos idosos. Não se precisou de dinheiro.
O que se fazia era um intercâmbio, ou seja, o idoso cuidava do  filho
para que a mãe fosse trabalhar ou estudar e em troca, quando ele
precisava sair para comprar seus alimentos, a mãe o levava ao
supermercado. A cadeia foi iniciada e era muito simples.

Nós começamos com um tipo de banco de tempo, vizinhos
ajudando vizinhos, cujo objetivo era criar uma cadeia de confiança e
apoio. A chave era a seguinte: –“Eu ajudo você, você ajuda a outro que por
sua vez ajudará a um outro e assim sucessivamente”. Contudo, logo surgiu
uma outra necessidade, a co-produção, cujo objetivo era compensar
as contribuições das pessoas em áreas especiais de serviços humanos e
dar oportunidades àqueles, que recebem o serviço social, de utilizar as
suas habilidades para ajudar e servir os demais.

Dessa forma, estaríamos evitando a grande mazela que existe
numa sociedade paternalista, porque no paternalismo a pessoa perde
o valor de si mesma. Ela passa a depender do governo, depender
do serviço social e da assistente social e deixa de existir. Vai morrendo
aos poucos. O profissional de serviço social envia a seguinte
mensagem: – “Você precisa de mim, mas eu não preciso em nada de vocês”.

No Time Dollar, isso não ocorre porque todos necessitam uns
dos outros. E a mensagem é:– “Você precisa de mim e eu preciso de você.”
A lógica é que as pessoas precisam umas das outras. Nós precisamos
criar um equilíbrio. Nós não podemos ir totalmente atrás, nem podemos
ficar onde estamos e nem tampouco dizer: – “Não, somente o povo é que
vai fazer”. Nós precisamos do apoio de vários atores, o professor, o
economista, o aposentado, o médico, enfim, de todo apoio. E foi isto
que nós fizemos com o banco de co-produção.

Nós organizamos os grupos com base nos ativos, ou seja criamos
um banco com as qualidades, os talentos, as destrezas das pessoas e a
mesma coisa fizemos com as agências. Que serviços vocês podem
fornecer? Que serviços necessitam? Como é que vocês querem
expandir os serviços na comunidade? E assim nós vamos tentando
ligar as pessoas às agências.

A redefinição do trabalho é outro valor imprescindível. Até agora
a sociedade só vê o trabalho como aquilo ao qual se atribui um
valor, como aquilo que produz dinheiro, mas todo trabalho possui
um valor, em si mesmo. Por exemplo, em Miami, me disseram que
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eu estava louca porque criei um banco cujos membros eram crianças
e pessoas idosas deficientes.  Disseram-me que não ia funcionar, mas
acreditei, porque pensei: essas crianças nascem inocentes e têm uma
grande capacidade de dar amor; são sinceras de coração, não têm
malícia, não têm agendas escondidas, são absolutamente transparentes.
Assim, nós levamos as crianças aos asilos onde vivem os idosos, na
sua grande maioria, nos Estados Unidos.  Nesses asilos, as famílias
desaparecem, os amigos também desaparecem, e os anciãos ficam
numa imensa solidão. E a cadeia que se criou não foi apenas de
crianças com idosos, mas sim, das famílias das crianças com os velhos.
Foi criada uma família estendida, e se criou amor.

Sem capital social não existe uma nação e é justamente isso
que muitos têm dificuldade de compreender. A verdadeira riqueza
da sociedade é o seu povo. Cada ser humano pode construir e ser
contribuidor. Todos nós temos algo a dar. Assim o trabalho precisa ser
redefinido para incluir como parte dele qualquer coisa que leve ao
sucesso de crianças saudáveis, que preserve a família, que ajude os
idosos, ajude a justiça, e faça com que a democracia trabalhe. Agora,
nos Estados Unidos isso não funciona.

O impulso de retribuir é universal. Sempre que possível, nós
precisamos retribuir. Nós necessitamos uns dos outros. Eu fui a uma
igreja de um bairro pobre e propus o início de um banco do Time
Dollar. E a resposta foi a seguinte: – “Como cristãos o nosso dever é dar e
não receber”. Porém eles estão enganados. Essa é uma posição muito
egoísta e equivocada porque a mensagem que passa é a de que uns
têm mais e podem  dar, enquanto outros não. Para mim essa mensagem
não é cristã. Não foi isso que Jesus disse. E não foi isso que disse Buda.
Nenhuma religião, nem qualquer sociedade religiosa, seja ela organizada
ou desorganizada, ou da nova era, afirmam que só se deve dar. Jesus
disse que era preciso ter humildade. E o que é mais difícil para nós,
sobretudo, os profissionais, é exatamente admitir que necessitamos.
É dizer: – “Eu necessito”. O que me foi mais difícil praticar no Time
Dollar foi dizer: – “Eu preciso de ajuda”. Algo tão simples.

O meu trabalho nos Estados Unidos é um trabalho solitário e
uma luta árdua porque nós somos um pequeno grupo, tentando
mudar um sistema que não quer ser mudado.

A minha aprendizagem em pedir ajuda começou por uma
circunstância da vida. Eu fiquei doente e me vi sozinha. Não queria
pedir ajuda ao meu vizinho, não queria sacrificar minha família e
tampouco queria dizer ao meu chefe. O médico me disse que eu
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só teria seis meses de vida e em seis meses não há muito que se
fazer. Diante desse diagnóstico eu resolvi mudar, deixando de ser
orgulhosa e eu fui aos meus vizinhos e lhes disse que tinha leucemia,
que estava morrendo e que não tinha forças. Desde esse dia, não
precisei mais cozinhar porque os meus vizinhos passaram a fazer o
meu alimento e para retribuir-lhes comecei a praticar, na minha
própria vida, o Time Dollar, ajudando-os com seus pais idosos
porque eles não tinham paciência para ler histórias, para cuidar
(nos Estados Unidos os idosos passam a ser problemas porque não
são mais contribuintes) E foi assim que eu comecei a viver a
experiência do Time Dollar. Aliás, eu não gosto da palavra dollar, a
conotação me desagrada. Nós necessitamos do dinheiro para viver,
para pagarmos o nosso supermercado, mas no Time Dollar, nós
não queremos que o pobre continue pobre, ou que ganhe apenas
um salário mínimo. O nosso objetivo é a redistribuição eqüitativa
e que se retribua justamente as riquezas.

A minha história é interessante. Eu tive a sorte de ganhar na loteria,
junto a um conglomerado farmacêutico, para servir de cobaia em um
novo medicamento. Assim tomei o remédio, servi de estudo e estou
viva. Nós nunca sabemos como será o amanhã, nem do que vamos
morrer. Mas se eu não tivesse ganho na loteria farmacêutica,  eu teria
morrido na porta do hospital porque eu não tinha seguro-saúde. E os
hospitais não teriam permitido minha internação porque eu não tinha
dinheiro para o depósito inicial. Será que isso é justiça social?

Os elementos básicos que o sistema do Time Dollar gerou ao
longo desses quinze anos foram: respeito, confiança, comunicação,
solidariedade, amizade. E quando colocarmos tudo isso juntos, de baixo
para cima e de cima para baixo, então teremos paz no mundo.
Enquanto isso não for feito sempre existirá a guerra.

Todos nós nascemos sozinhos, todos nós nascemos nus, e todos
nós morreremos sozinhos. O que nós fizermos agora é o nosso legado.
Com isto eu lhes convido a pensar sobre: qual é a nossa responsabilidade
enquanto cidadãos do universo? Portanto, vamos trabalhar em conjunto,
sem acusações, e assumindo responsabilidade com o futuro do
mundo, porque este é o legado que todos nós deixaremos aos nossos
filhos, aos nossos netos, e às gerações futuras.





Redes de
economia solidária

CAPÍTULO VI

Euclides Mance
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O tema economia solidária abarca significados diferentes, a depender
da prática enfocada, não havendo um consenso. Está vinculado a
participação coletiva, autogestão, democracia, igualitarismo, cooperação,
auto-sustentação, promoção e desenvolvimento humano. De certo
modo, esses aspectos compõem uma certa unidade, um campo comum
de significação, mas nem sempre todas essas características estão
presentes, nas diversas práticas de economia solidária.

Entre as práticas de economia solidária podemos citar:
a) autogestão – no Brasil, nós temos a Associação Nacional dos

Trabalhadores em Empresas Autogeridas, ANTEAG, que, em 1998, contava
com 41 empresas, mais de 20 mil trabalhadores e, aproximadamente,
300 milhões de reais de faturamento anual. Dessa forma, economia solidária
não é necessariamente produção ‘pequenininha’; são mais de 25 milhões
de reais em recolhimento de impostos. Nos Estados Unidos existem
mais de 10 mil empresas com faturamento de 6 bilhões de dólares;

b) comércio solidário – se caracteriza por pequenos produtores do terceiro
mundo que têm dificuldades de acesso ao mercado e se organizam em
empreendimentos que buscam ser ecologicamente corretos e nos quais
se combate qualquer forma de exploração ou opressão. Os seus produtos
são exportados e comercializados no primeiro mundo – Europa, América
do Norte e Japão – através de centrais nacionais que operam com essa
finalidade. Existe a Federação Européia do Comércio Justo que congrega
centrais de exportação de diversos países e são milhares os grupos integrados
no mundo. Há mais de três mil lojas, em dezoito países na Europa, que só
vendem produtos da economia solidária, e cujo faturamento, em 94, foi
de 205 milhões de euros;

c) micro-crédito – tem avançado muito, havendo, aproximadamente,
7 mil instituições de micro-crédito no mundo, com 22 milhões de
grupos financiados. Existem bancos que só trabalham de maneira ética,
como é o caso do Banco Ético da Itália; o Banco Triodos, na Holanda;
o Alternative Bank Schweiz, na suíça, que somente financiam atividades
de desenvolvimento sustentável ou de caráter cultural que não colocam
o dinheiro na ciranda financeira que quebra países com taxas de juros;

d) clubes de troca – os LETS, Local Employment and Trade System,
um sistema local de emprego e comércio, que surgiu no Canadá nos
anos 80. Na Argentina, existem milhares deles, com 5 milhões de
pessoas participando atualmente, porque em função da crise o
número cresceu assustadoramente. Eles funcionam como uma moeda
social, criada e administrada pelo próprio grupo, que permite às
pessoas trocarem entre si seus produtos e serviços;
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e) economia de comunhão – outra prática que surgiu no Brasil  na qual
o lucro da empresa é dividido em três partes visando: 1) reinvestir na
empresa, pagando justos salários, e respeitando às lei vigentes; 2)
ajudar os necessitados; 3) e difundir a proposta da economia de
comunhão. Mais de 700 empresas no mundo usam essa metodologia;
f) consumo solidário ou consumo crítico – através do qual os consumidores
tomam uma decisão muito clara frente ao ato de consumo, partindo da
premissa: quando alguém compra um produto de uma empresa que
explora os trabalhadores e que destrói o ecossistema, torna-se co-
responsável por isso. A prática do consumo crítico possibilita a
construção de uma nova economia que distribui a renda de maneira
justa, e preserva o meio ambiente. Nesse sentido, algumas cooperativas
se organizam para comprar juntas, em grande quantidade, e conseguem
um preço mais baixo. Em Porto Alegre existem, aproximadamente,
400 famílias que compram juntas, e conseguem baratear as suas compras
em 20%.  Essa sistemática é boa também para os produtores, porque
eles recebem mais pelos seus produtos. Tomemos um exemplo. Uma
saca de feijão preto de 60 quilos, em julho de 2001, era vendida pelo
produtor rural por R$ 45,00 no mercado; essa mesma saca era negociada
na bolsa de valores por R$ 85,00; e os consumidores finais pagavam
por 60 quilos de feijão R$ 108,00. Nas compras coletivas, comprando-
se diretamente do produtor, a saca ficava por R$ 60,00 – R$ 15,00 a
mais por saca de feijão – preço acima do mercado e os consumidores
pagavam pelos 60 quilos de feijão preto o valor de R$ 84,00, preço
mais barato até que o praticado na bolsa de valores. A economia solidária,
portanto, não se regula pelo mercado, mas por relações de solidariedade.
Essas vantagens recíprocas geradas nessas práticas somente ocorrem
quando o consumo e a produção estão conectados;
g) organizações de etiquetagem – organizações marcas – que simplesmente
aplicam selos nos produtos assegurando que eles são realmente da
economia solidária. As etiquetas garantem que o produto  vem, de
fato, de um processo justo de produção, no qual ninguém é
explorado e não há opressão e nem discriminação de gênero ou
étnica. A FLOI – Fair Trade Labelling Organization Internacional –
congrega diversas organizações de etiquetagem. No Brasil, estamos
começando a avançar no debate dessa prática;
h) software livre – uma outra prática muito interessante de economia
solidária que consiste em programas de pontas, que são distribuídos
gratuitamente. Qualquer cooperativa, qualquer pessoa pode se
apropriar desses programas, usá-los, modificá-los, sem ter que pagar
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d. Distribuída

a.  Inexistente b. Centralizada

c. Descentralizada

por isso. Eles são produzidos por programadores do mundo inteiro
que trabalham em rede, isto é, um programador disponibiliza o
programa na internet – às vezes, uma parte do programa – outro
programador melhora aquela versão, distribui de novo e assim
sucessivamente. Desse modo, temos, hoje, diversas ferramentas, no
campo da Tecnologia da Informação, distribuídas para uso gratuito.

As Redes
Quando nós falamos em redes, falamos de formas de integração

entre diversas organizações. As redes podem ser analisadas do ponto de
vista ecológico e orgânico e constituem uma categoria chave da Teoria da
Complexidade. (não vou me deter na Teoria; o importante é saber que
existem diversidades que interagem entre si e se apóiam coletivamente).

Exemplos de redes:



76

C
a

d
e

rn
o

s 
Fl

e
m

 V
 - 

Ec
o

n
o

m
ia

 S
o

lid
á

ri
a

Configuração A –  não existe uma rede, são elementos isolados.
Configuração B – rede centralizada, na qual a informação vem

de um dos pontos, chega até um ponto central e aí se distribui para
todos os outros; esse é o estilo, por exemplo, de uma lista de correio
eletrônico: enviamos a mensagem para um endereço e a partir daí
ela é remetida para todo mundo - o ponto de centralidade pode
ser qualquer um, e pode mudar a todo instante.

Configuração C – rede descentralizada, na qual há múltiplas
ligações e diversos grupos com conexões centralizadas que se
articulam com outros grupos, havendo no conjunto da rede processo
descentralizados de fluxos perpassando os conjuntos através dessas
ligações. Há, portanto uma descentralização. Os fluxos partem de
um ponto de um grupo, chegam a outro ponto e através desse aos
demais que estão interligados à rede - é a configuração, em geral,
das organizações em suas decisões políticas regionais; ou seja, cada
região, juntamente com seus participantes, toma decisões e, por sua
vez, o conjunto dessas regiões interligadas delibera as decisões
coletivas em rede.

Configuração D – rede distribuída, na qual a conexão se faz
ponto a ponto, por exemplo, quando compramos um produto, ele
é fabricado em um lugar, distribuído em outro e é vendido em um
terceiro lugar, ou seja, vai de ponto a ponto.

Mas uma rede de fato funciona como a figura abaixo.

Trata-se de uma rede mais complexa porque todos os tipos de
fluxos possíveis – centralizados, descentralizados, distribuídos - se
superpõem simultaneamente. A informação corre de um lugar pra
outro, agencia decisões regionais, articula conexões locais, e as
conexões locais redefinem decisões regionais.
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A Rede de Economia Solidária
Uma rede econômica, portanto, integra grupos de consumidores,

comércio, produção, serviço. Se os consumidores dão preferência
aos produtos da economia solidária, os empreendimentos vendem
toda a sua produção, e com isso geram excedentes que são reinvestidos
de maneira solidária. Com esse reinvestimento é possível gerar outras
cooperativas, ou empresas sociais que vão produzir o que na rede
ainda não se produz. Desse modo a rede vai crescendo em sua
diversidade de produtos e serviços, também se fortalecendo e gerando
postos de trabalho e se expandindo.

As propriedades básicas da rede de economia solidária são:
a) autopoiese – capacidade de manter a si própria e capacidade de
crescer gerando a diversidade que necessita para se expandir;
b) intensividade – envolver o maior número de pessoas;
c) extensividade – ir para as regiões mais distantes;
d) diversidade – produzir a maior diversidade de produtos e de
bens, para atender a singularidade de cada pessoa;
e) criatividade –  capacidade de criar o diferente, o novo;
f) integralidade - aquilo que afeta uma cooperativa, afeta a rede
interira, porque os componentes da rede estão interligados; aquilo
que fortalece uma cooperativa,  fortalece todas;
g) realimentação – o consumo demanda a produção que, por sua
vez, gera postos de trabalho; quanto maior o consumo, maior a
produção, até se estabelecer um equilíbrio ecologicamente estável;
h) fluxos de valores – os recursos que circulam por dentro da rede;
i) fluxos de informação – são importantes para a organização da
rede e para a transferência de tecnologia;
j) fluxos de matérias, – insumos, produtos que circulam pela rede;
k) agregação – capacidade das redes de se comporem com outras
redes, constituindo redes cada vez maiores.

Quanto maior for a intensividade e extensividade das redes,
mais for tes elas serão, porque haverá um grupo maior de
consumidores, maior produção, maior diversidade, maior apoio
coletivo, mais facilidade de crescimento.

As redes de economia solidária podem ser vistas como uma
estratégia para integrar grupos de consumo, cooperativas, sindicatos,
movimentos populares, grupos de produção, e outros, de maneira
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tal que todos possam se fortalecer e avançar juntos, construindo
uma nova sociedade.

Os critérios para participar de uma rede de economia solidária,
basicamente, são quatro (critérios esses que embasam a da Rede
Global de Economia Solidária):
• não pode haver nenhum tipo de exploração, opressão ou
dominação nos empreendimentos;
• preservar o equilíbrio dos ecossistemas. Por exemplo, se alguém
produzia de forma não orgânica, usando agrotóxicos e deixa de
fazê-lo, não é porque deixou de colocar o agrotóxico que a sua
produção tornou-se orgânica; o solo está contaminado e é necessário
um tempo de transição. Convém respeitar o processo de transição
em todo e qualquer empreendimento;
• compartilhar o excedente para reinvestimento coletivo;
• assegurar o processo de autodeterminação dos fins, e autogestão dos meios.

A meta principal da Rede de Economia Solidária é produzir
tudo que seus integrantes ainda consomem do mercado porque,
quando uma rede compra produtos do mercado, os recursos
escapam e vão desaguar na acumulação capitalista. Se a rede
consegue produzir tudo aquilo que ela consome, os recursos
continuarão ativando a economia solidária dentro da rede. Assim é
fundamental corrigir os fluxos de valores, para que eles realimentem
o crescimento sustentado da própria rede, gerando postos de
trabalhos, distribuindo renda, garantindo o bem viver das pessoas.

São três as condições básicas para que a Rede de Economia
Solidária funcione:
• difusão do consumo solidário, ou seja, comprar produtos da rede
porque se não houver um consumo solidário,  a rede não funciona;
• reinvestimento dos excedentes. Não adianta ter uma empresa de
autogestão, que fatura milhões, e pensar: – “nós estamos bem na
nossa empresa”. É preciso haver solidariedade entre as cooperativas,
intracooperativas e intercooperativas. Sem reinvestimentos coletivos
de excedentes as redes não crescem;
• Colaboração solidária entre todos.

Existem diversas redes, a exemplo de: Fair Trade; Comércio Justo;
Consumidores Conscientes da Itália; Rede Brasileira de Economia
Solidária – fundada em Mendes, em 2000, no Encontro Brasileiro
de Cultura e Socioeconomia Solidária  e que integra organizações



79

R
e

d
e

s 
d

e
 e

c
o

n
o

m
ia

 s
o

lid
á

ri
a

de todo o país; e a Rede Global de Socioeconomia Solidária –lançada
no Fórum Social Mundial, integrando organizações de vários países
que estão no processo de construção de redes; por enquanto, ela
ainda é uma rede de fluxo de informações, mas está avançando com
algumas práticas de comércio justo.

Estratégias de organização de redes de
economia solidária

O portal - www.redesolidária.com.br - funciona com um banco de
dados facilitando a integração de empreendimentos que já existem e de
novos. Esse sistema está operando com 500 a 600 empreendimentos de
economia solidária, catalogados no Brasil – o que é mínimo – no que se
refere a  produtos, insumos, localização, e outros. Todos os dados
armazenados fazem parte da Rede Brasileira e estão disponibilizados para
qualquer pessoa. Para pesquisar, tomando como exemplo o item farinha, é
só dar um comando de busca e aparecem todos os grupos que produzem
farinha e todas as pessoas que compram farinha, dentro da rede.

Os itens do banco de dados podem ser selecionados por estado,
cidade, bairro; como também é possível limitar a abrangência. Isso
possibilita que todos os compradores de um mesmo insumo possam
se reunir para comprar aquele insumo conjuntamente, barateando
a compra. Essa sistemática, por outro lado,  favorece que todos os
integrantes conheçam todos os fornecedores de insumos da rede,
evitando, assim, a compra no mercado, fora da rede. Dessa forma,
se facilita a realização de negócios dentro da rede, remontando
cadeias de produção, fortalecendo a própria rede e sua expansão.

Outro item importante nesse portal é a transferência de
tecnologia. Na Rede, conhecimentos e práticas produtivas são
disponibilizados e podem ser transportados de um lugar para outro.
Como exemplo, podemos citar o seguinte fato: um grupo do Rio
Grande do Sul divulgou fórmulas ecológicas de produtos de limpeza,
em uma feira, em Passo Fundo; essa informação foi disponibilizada
na área de transferência tecnológica e um outro grupo, valendo-se
dessas fórmulas, começou a produzir detergente ecológico.
O conhecimento é coletivo: uma tecnologia que partiu de um grupo
e chegou a outro, mediado por uma rede. E é desse modo que a
rede cumpre seu papel de difundir tecnologias sustentáveis.

Existe um programa na Rede Solidária, distribuído gratuitamente,
que faz diagnósticos de forma integrada em duas vertentes. A primeira
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vertente opera identificando todos os insumos que a rede compra e
localizando se essa compra é feita no mercado ou na rede; caso seja feita
no mercado, o sistema busca no banco de projetos da rede uma cooperativa
ou uma empresa de economia solidária que possa produzir aquele item;
se ele encontra, faz uma análise do faturamento que a empresa deve ter
para se manter e da demanda existente na rede e quando os valores são
compatíveis, o programa propõe que se monte aquela cooperativa, porque
ela é sustentável dentro da demanda da própria rede.

Na segunda vertente o diagnóstico diz respeito às empresas que
têm um faturamento que ultrapassa os gastos reais de manutenção da
própria empresa. Por exemplo, o sistema identifica que uma empresa
tem um faturamento três vezes superior ao que ela precisa para se
manter, nesse caso, o programa propõe que sejam criadas três
empresas; essa divisão irá gerar mais postos de trabalho com redução
da jornada, maior proximidade ao consumidor, reduzindo impactos
ambientais, e não haverá  redução dos ganhos dos trabalhadores
porque eles continuarão recebendo o mesmo salário. Com isso,
simplesmente se reduz o excedente daquele empreendimento e
conseqüentemente, gera-se outros empreendimentos.

As listas de comunicação são de fundamental importância para as
redes, porque sem esses fóruns eletrônicos não existiria o Fórum Social
Mundial. A Rede Solidária tem várias listas à disposição de quem tiver
interesse: de clubes de troca, de comércio justo, Rede Global, Rede
Brasileira. Inclusive, a Rede Brasileira usa essas listas para seus intercâmbios.

Políticas de desenvolvimento sustentável sob
a lógica de redes solidárias

Com a estratégia de redes podemos pensar em desenvolvimento
local sustentável que possa enfrentar a situação da pobreza e da exclusão?

 Nesse sentido, nós elaboramos uma análise, do mapa da fome
do Brasil (da Fundação Getúlio Vargas) no estado do Paraná,
cruzando os dados por região e por município, e levantamos o
número aproximado de pessoas abaixo da linha de pobreza, em
cada município. Em seguida verificamos a densidade familiar por
município, ou seja, o número médio de pessoas por cada família;
depois levantamos o número total de famílias de excluídos
existentes em cada município, e agrupamos isso por regiões.

Com base nesses dados estabelecemos uma hipótese: seria possível
organizar cooperativas de consumo entre as famílias de excluídos do Paraná?
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Considerando a Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE,
estimamos o consumo das famílias de excluídos e consideramos a
possibilidade de organizar cooperativas de consumo integrando
essas famílias. O resultado desse estudo indicou que se as
cooperativas fossem compostas com 50 pessoas, haveria no Paraná,
10 232 cooperativas de consumo, integrando a população excluída
que está abaixo da linha de pobreza.

Diante desse número, procuramos desenhar uma possível
organização de grupos de produção para atender a demanda de
consumo da população analisada. A Pesquisa de Orçamentos
Familiares do IBGE discrimina a lista dos itens de alimentação de
uma família na faixa de 0 a 2 salários mínimos (inclusive a pesquisa
mostra que o consumo dessa família, referente à alimentação no
domicílio, está em torno de R$ 86,00 por pessoa, por mês; o que
resulta em R$ 2,00 por dia, menos de um dólar) Com base na lista
discriminada da pesquisa, verificamos que para atender os itens
ligados a massa, pães, ovos, produtos de limpeza e vestuário seria
necessário  organizar 977 cooperativas de produção no estado do
Paraná. Quer dizer, para atender a demanda de consumo dos
excluídos, hoje, e não quando eles deixarem de ser excluídos.

Continuando nessa linha de pensamento, o valor gasto com feijão,
arroz, farinha de mandioca e de milho, somam R$ 6 639 927,00. O consumo
com leite e seus derivados alcança 3,4 milhões de reais e o de pães o valor
chega a R$ 2 820 000,00. O faturamento mínimo para uma padaria se
manter, produzindo somente pão, é de R$ 12 000, 00 de acordo com o
SEBRAE; dessa forma, somente para atender a demanda de pães seriam
necessárias 230 padarias. Em macarrão o faturamento mínimo é de 11 mil
reais, o que daria para manter 76 cooperativas produzindo macarrão.
O item roupa de mulher e de crianças daria pra montar 279 cooperativas.

Diante do impacto desses resultados podemos, portanto, pensar
a estratégia de redes como uma ferramenta do desenvolvimento
sustentável. A população excluída, se  organizada, pode possibilitar
a criação de inúmeras empresas com recursos solidários das suas
próprias redes.

Desafios atuais
Dentro do desafio de consolidar a economia solidária, alguns

fatores merecem atenção especial:
1. a difusão do consumo solidário – Para tanto, devemos estar atentos
a todo consumo diário. “O que eu consumi, hoje, da economia solidária



82

C
a

d
e

rn
o

s 
Fl

e
m

 V
 - 

Ec
o

n
o

m
ia

 S
o

lid
á

ri
a

desde o café da manhã?” “Onde posso encontrar produtos da economia
solidária?” Caso não exista facilidade de acesso a esses produtos é
porque está faltando organização, então, vamos nos organizar.
Não podemos ser passivos, ou  ficar esperando que as organizações
apareçam. Não é assim. que vamos comprar o remédio mais barato
(aliás, remédio é um dos itens pesados do orçamento familiar);
2. a logística de distribuição – estruturar a distribuição para poder
chegar até aos consumidores;
3. os fundos para reinvestimento;
4. o mapeamento;
5. diversificação e qualificação dos produtos - para garantir o bem
viver do consumidor.
6. capacitação técnica  – para garantir a qualidade do produto e
como isso o crescimento das redes.

Todos os empreendimentos da economia solidária devem
estar inseridos no programa de localização de produtos e serviços.
Em Curitiba, um jornalzinho divulga os empreendimentos da
economia solidária, com telefone e endereço e dessa forma a
economia solidária já tem sua lista amarela (lá em casa, o leite é
de um assentamento da reforma agrária do MST, de Santa Catarina;
eles possuem uma logística de distribuição e os produtos chegam
ao Paraná).

Outra coisa importante é entender que consumo solidário não
é comprar para ajudar, mas sim, comprar produtos bons e fabricados
dentro de certas normas da economia solidária. Caso o produto
não tenha uma boa qualidade, convém conversar com o produtor e
por isso, a capacitação técnica é muito importante.

Finalmente, uma formação política e cultural voltada para a
autogestão é fundamental. A gestão solidária e participativa,
preocupada com o bem comum, compartilhando os excedentes,
ainda precisa ser construída e com ela novas formas de relações
humanas. Dessa forma o grande desafio é fortalecer a rede de
economia solidária, construindo uma rede local, no bairro, na cidade,
compartilhando o que está fazendo, aprendendo com outros e
possibilitando o crescimento de todos.



Práticas da
economia solidária

CAPÍTULO VII

Jean Louis Laville
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Nos anos 80, a Comissão Européia começou a fazer um trabalho
de reflexão sobre o futuro da Europa no século XXI e esse estudo
indicou que havia uma nova estrutura de emprego, ou seja, havia cada
vez mais empregos de serviços e que, embora de naturezas diferentes,
esses serviços podiam criar 3 milhões de postos de trabalho.

Dessa forma, durante vários anos tentou-se ver qual poderia ser a
política macro-econômica para ajudar a desenvolver esse tipo de
emprego e também determinar, em 15 países da União Européia, os
serviços que já existiam, visando tentar aumentar o movimento de
criação do que foi chamado em francês, serviço de proximidade e em
inglês, iniciativa local.

Os serviços de proximidade são serviços na vida cotidiana, como
cuidar de crianças e pessoas idosas, e serviços de cultura e lazer.

Houve, então, uma reflexão européia sobre os serviços relacionados
às experiências emergentes e como resultado, foram definidos os pontos
que estão colocados nas políticas trabalhistas regionais. Por exemplo,
houve um programa que foi implantado, nos três últimos anos, no
Departamento de Trabalho Europeu a partir da iniciativa de
parlamentares, para identificar as possibilidades de reforçar a criação
de postos de trabalho nessas iniciativas locais.

O problema, porém, é que existem iniciativas que permanecem
em seus projetos pilotos porque existe a dificuldade de se criar linhas
orçamentárias permanentes. De vez em quando, o poder político lança
operações pilotos, ou operações experimentais, de ajuda a esses setores
da economia solidária sem que isso se torne algo sustentável e durável.
Há também uma fragmentação na abordagem da economia solidária
porque uma parte, hoje, do setor cooperativo e também do
Departamento Geral de Pequenas e Médias Empresas e das políticas
voltadas para o emprego, tudo isso está solto no ar.

Existe uma dificuldade prática que se coloca para a economia
solidária, porque, embora sua dimensão social seja forte, existe uma
fragilidade no que se refere ao seu reconhecimento como uma
economia capaz de resolver as questões sociais emergentes.  Desde há
alguns anos, observamos que o apoio à economia solidária na Europa,
especificamente na França, não tem reconhecimento. Dentro da
Comissão Européia havia departamentos de direção que regulavam
alguns pontos das práticas de economia social e, nos anos 80, foi criada,
no Departamento Geral, uma diretriz geral de n° 23 que nunca teve
legitimidade política forte porque caiu nas mãos do clientelismo
político. Outras diretrizes gerais que estavam consagradas foram
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desaparecendo, porque não tinham força em relação aos problemas
da sociedade européia, e não conseguiram encontrar a maneira de
serem mais visíveis e mais importantes

Além disso,  de uma maneira geral, a participação da sociedade
civil ocorre sem nenhuma ligação com toda a questão econômica. Há
portanto, uma dificuldade em apreender a multiplicidade de aspectos
e, desse modo, o tratamento dessa questão fica parcial, sem que haja
uma política integrada

Apesar dessa fragilidade política, é importante observar que houve,
na Europa, de 7 a 8 anos para cá, em vários países, novas leis que
reconheceram as chamadas empresas sociais. Essa inovação na Europa
pode ser explicada pela força da experiência italiana. Na Itália, nos
anos 70, foi criada uma cooperativa de solidariedade social que, no
início, não era reconhecida por lei, mas logo em seguida foi promulgada
uma lei nacional e hoje existem 100 mil pessoas que trabalham nesse
tipo de cooperativa social. Trata-se de cooperativas que prestam serviços
em nível local ou serviços para integrar pessoas que não tinham lugar
no mercado de trabalho.

O que é interessante nessas cooperativas é que elas são empresas
que não quiseram crescer demais. Quando passam de 100 pessoas,
cria-se uma nova cooperativa. Há, portanto, toda uma reflexão no
movimento do cooperativismo social na Itália, preferindo-se sempre
pequenas unidades de produção com uma grande integração territorial,
no que se refere à comercialização, treinamento e formação. Isso é
feito em forma de consórcio e existem pequenas e médias empresas
articuladas em organizações territoriais, demonstrando um dinamismo
econômico muito grande.

Assim, outros países começaram a examinar essas cooperativas
sociais da Itália e, nos últimos anos, surgiram leis em Portugal, Espanha,
Bélgica e França, possibilitando a criação de empresas similares.
Contudo, existe uma diferença básica, porque as antigas cooperativas
eram criadas em torno de uma categoria – agricultores, consumidores,
trabalhadores, e agora, pela primeira vez, o direito europeu reconhece
as cooperativas que são formadas por uma pluralidade de membros,
como trabalhadores, usuários, prestadores de serviços, e pessoas que
fazem trabalho voluntário. Pode-se então, afirmar que houve progresso
em matéria de reconhecimento da empresa social

No caso da França, existem ainda obstáculos estruturais importantes
à economia solidária e isso ficou evidenciado em um estudo realizado
com três redes: 1) iniciativa de mulheres no bairro; 2) associações de
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bairro que junto com as prefeituras tentam resolver os problemas do
bairro sem interferência de outros grupos de fora do bairro; 3) ações
culturais, a exemplo de grupos de dança criados por jovens. O estudo
tentava verificar os maiores obstáculos e por que até hoje, na França,
essas redes não se desenvolvem tão bem como gostariam.

A primeira constatação foi a discriminação negativa com relação
a alguns promotores do projeto. As instituições públicas, dificilmente,
aceitam mulheres imigrantes como criadoras de empresas porque
consideram-nas incapazes de fazer algo direito e acreditam que a
iniciativa deveria partir de pessoas conhecidas localmente.

A segunda dificuldade é que essas atividades com freqüência
precisam vender no mercado e incluir o trabalho voluntário de uma
empresa de serviço público e isso é difícil de ser entendido pelas
instituições que cuidam de políticas econômicas e de financiamento.

A terceira dificuldade é a oposição do empresariado. Nós temos
um relatório do empresariado francês denunciando os projetos da
economia solidária como não verdadeiros. E o empresariado  faz isto,
porque existem vários setores nos quais ele gostaria de comercializar
e a economia solidária se opõe.

Existe ainda a falta de articulação entre os vários componentes
da economia solidária. Hoje, a rede de micro-crédito, na França, por
exemplo, continua a financiar projetos individuais, enquanto que os
projetos de economia solidária são coletivos. Não há como financiar,
mesmo através do micro-crédito, atividades associativas e coletivas.

Se nós analisarmos as experiências das redes, veremos que é
necessário um planejamento cuidadoso, para que elas sejam bem
sucedidas e isso, requer um tempo, em média dois anos, para que as
atividades possam começar.  Mas como financiar os dois anos de
planejamento?  Esse e outros, como a dificuldade na criação do primeiro
emprego para os jovens, são problemas que não foram resolvidos ainda
pela economia solidária

Em algumas regiões nos últimos anos, políticas econômicas foram
criadas no sentido de desenvolver a economia solidária, mas essas
políticas não poderão ser implantadas a não ser que haja uma mudança
na forma como a sociedade civil participa, porque é preciso muita
pressão para que o poder administrativo admita que há um lugar para
a economia solidária.

Há uma região no norte da França, com 7 milhões de
habitantes, onde foi possível criar uma política de economia
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solidária. Como se tratava de uma região industrial, que perdera
muitos postos de trabalho, fez-se um apelo aos cidadãos e durante
seis meses todas as pessoas eram convidadas a participarem de uma
reunião na qual se discutia formas de desenvolver a região. Houve
uma mobilização grande e foram criadas políticas públicas, sobretudo,
para a economia solidária. Foi constituído um banco solidário, o
primeiro banco solidário francês, baseado no modelo do Canadá,
cuja idéia era direcionar uma parte do financiamento das empresas
da economia tradicional, que não geravam empregos, para a região
e empregar esses recursos em projetos de economia solidária.
Houve, portanto, um apoio da população antes e durante a criação
dos projetos, que foram de várias organizações, e mesmo durante a
implementação dos mesmos. As organizações que elaboravam
projetos viáveis de desenvolvimento para a região, recebiam
financiamentos e, assim, várias associações se articulavam, apresentando
projetos em comum.

 Contudo, na Europa, de uma maneira geral, não existe estabilidade
política em relação à economia solidária. E podemos ver isso claramente.
Há dois anos foi criada, na França, a Secretaria de Estado para Economia
Solidária, mas ela foi extinta no novo governo, o que demonstra que
houve um problema de continuidade das políticas.



Finanças solidárias

CAPÍTULO VIII

Caio Greve
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O Programa de Micro-crédito do Estado da Bahia, o Credibahia,
é um Programa da Agência de Fomento da Bahia - Desenbahia,
desenvolvido em parcer ia com vár ias secretarias, órgãos não
governamentais e prefeituras, tendo, porém, sua ênfase na Secretaria
do Trabalho e Ação Social que é nossa parceira desde o início do
projeto. Aliás, o projeto levou dois anos pra ser organizado e constituído
e começou a funcionar, efetivamente, em maio desse ano.

A Desenbahia é uma empresa pública estatal, vinculada à Secretaria
da Fazenda, cuja criação ocorreu em função da transformação do
Banco de Desenvolvimento da Bahia- Desenbanco em uma agência
de fomento, ampliando, assim seu espectro de atuação. Como instituição
financeira ela é regida pelas normas do Banco Central, mas, além
disso, ela tem uma parte técnica que pode administrar fundos estaduais
e prestar serviços às empresas.

Como agência de fomento, a Desenbahia tem como missão: articular
e promover ações de fomento, assegurando recursos técnicos e financeiros
capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável da Bahia, visando
a melhoria da qualidade de vida da população.  A Desenbahia, como
banco, atuava estritamente com recursos financeiros e agora passa a atuar
com recursos técnicos, fortalecendo, principalmente, as parcerias, tanto
governamentais quanto não governamentais.

O estímulo ao desenvolvimento de pequenos e micros
empreendimentos está na meta do Plano Plurianual do Governo do
Estado, em 2000/2003, sendo o micro-crédito uma ferramenta com a
qual a Desenbahia poderá atingir esses objetivos.

Os desafios enfrentados na implementação do programa de micro-
crédito são principalmente:
• falta de capilaridade, ou seja, a Desenbahia é uma instituição que
funciona com sede em Salvador e não tem escritórios regionalizados,
o que impede uma maior atuação no estado como um todo;
• havia antes, dentro da instituição uma cultura de grandes
empreendimentos capazes de dar direcionamentos à economia do estado,
porque o Desenbanco operava vinculado aos grandes projetos como o
Pólo Petroquímico ou o Complexo Ford. Então transformar essa cultura
para trabalhar com micro-crédito foi, e ainda é, muito difícil, porque ela
está internalizada nas pessoas e modificar pessoas não é fácil;
• falta de pessoal para atender as demandas do programa de micro-
crédito, uma vez que além da concessão do crédito, tem que haver o
acompanhamento, através do trabalho do agente de crédito. A Desenbahia
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trabalha, aproximadamente, com 200 funcionários, atuando em todo o
estado e com a demanda do micro-crédito e dos outros projetos, torna-
se necessária a ampliação da capacidade física que nós temos, atualmente.

Inicialmente, desenvolvemos um estudo para verificar as
possibilidades de implementação do Programa na Bahia, no qual foram
abordadas as questões nacionais e internacionais relacionadas ao micro-
crédito, e uma análise de programas similares em outros estados da
Federação, tais como Minas Gerais, Santa Catarina e, principalmente, o
Paraná, onde visitamos uma experiência muito exitosa em micro-crédito
do Banco Social, que atua através da Agência de Fomento do Estado do
Paraná. Essa agência opera em, aproximadamente, 300 municípios, com
apenas 50 funcionários, sendo, portanto, menor que a Desenbahia, em
termos de número de funcionários e isso nos possibilitou aprender
muito,tomando como base para o nosso Programa.

Verificamos, também, que havia necessidade de um de estudo de
mercado para identificar as instituições que já estavam atuando com
micro-crédito no estado, tanto as mais tradicionais, CEAP – Centro
de Apoio aos Pequenos Empreendimentos, CEAD – Centro
Ecumênico de Apoio ao Desenvolvimento, o Banco da Mulher, Visão
Mundial como outras; e, nesse sentido, as suas experiências dentro do
estado foram visitadas.

O estudo feito apontou a necessidade de estabelecermos parcerias,
primeiro, dentro do estado e depois fora, através de organizações não
governamentais; como também que o programa de crédito deveria
atender aos pequenos negócios.

Na criação do programa nós percebemos que seria necessário
desmembrá-lo em duas vertentes. A primeira referente ao crédito direto
ao micro-empreendedor, que não tem acesso a bancos comerciais e que
precisa de créditos pequenos (R$ 200,00 ou R$ 400,00). A segunda
referente ao apoio às instituições de micro-crédito já existentes, quando
elas precisam de recursos pra continuar operando; nessa vertente é dada
especial atenção às instituições baianas que já trabalham com micro-crédito.

Na primeira vertente, o acesso direto aos micro-empreendedores,
as parcerias tornam-se mais do que necessárias, sendo as principais:
Secretaria de Trabalho e Ação Social -SETRAS; Secretaria de Indústria
Comércio e Mineração -SICM; Serviço de Apoio à Micro e Pequena
Empresa - SEBRAE; Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia
-SEPLANTEC; e as Prefeituras. Dando ênfase ao trabalho de cada
uma, diríamos que a SETRAS foi fundamental no momento da
construção do sistema, foram mais de dois anos de trabalho; e hoje, a
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SETRAS opera o sistema na ponta, coordenando e supervisionando
os agentes de crédito nas três agências da Desenbahia no estado.

A SICM também está inserida no processo, através do contato
com a parceria dos Diretores Lojistas que permitem que as consultas
cadastrais sejam feitas através do SPC, Sistema de Proteção ao Crédito.
O SEBRAE desempenha um papel muito importante no treinamento,
tanto dos agentes do crédito quanto dos micro-empreendedores,
identificando as demandas e realizando os treinamentos. A SEPLANTEC,
no começo do Programa, identificou e mapeou as regiões e cidades
onde o Programa poderia começar. E as prefeituras são responsáveis
pela disponibilização da estrutura física e de pessoal para trabalhar como
agente de crédito nas agências.

A atuação da Desenbahia é sempre nos municípios selecionados.
O contrato é gerado entre a Desenbahia e o cliente, porque como
uma instituição financeira a Desenbahia pode gerar o contrato de
financiamento. A intermediação é feita pelas  agências, prefeituras,
SETRAS e/ou SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, nas
cidades onde existe SAC.

Como a sede da Desenbahia está localizada em Salvador, o controle
das operações que estão sendo realizadas é feito por um sistema de
comunicação informatizado, sistema de redes. Assim, todas as demandas
e todos os questionários são digitados na ponta e o sistema faz toda a
triagem para detectar a necessidade do cidadão, o limite de
endividamento seu primeiro crédito e as pesquisas cadastrais.

Esse sistema de informática foi desenvolvido pela equipe da
Desenbahia, visando atender as necessidades mais imediatas, porque existe
uma necessidade muito pontual: a contabilização de todas as nossas
operações devem ser disponibilizadas ao Banco Central. Assim, há uma
forma correta do sistema ser contabilizado, segundo o código do COSIF–
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional.

O programa está concebido com três módulos: módulo de liberação,
módulo de controle e módulo de acompanhamento. O módulo de
acompanhamento é muito importante porque ele tem mecanismos que
testam tanto o cliente quanto à atuação do agente de crédito. À medida
que o crédito está sendo liberado, e o sistema acusa algum problema, o
agente começa a ter penalidades, inclusive, pode parar de operar, até
que sua carteira se recupere. Assim, existem algumas travas no
acompanhamento, mas tudo isso é automático.

Os municípios nos quais as operações já foram iniciadas foram Lauro
de Freitas (mais ou menos em maio), Ilhéus e Feira de Santana
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(inaugurados quase que simultaneamente, no mês de julho). Os próximos
municípios atendidos serão Pojuca e Salvador; e até o final do ano, mais
três agências serão implantadas em Lajedo, Jacobina e Valença.

Em 2003, pretendemos aumentar o raio de atuação porque não
desejamos ficar estagnados nesses municípios. Dessa forma, por exemplo,
com a agência de Lauro de Freitas, podemos chegar até Camaçari; e
Ilhéus pode atender Itabuna. Existe, portanto, uma flexibilidade que
vai depender do perfil da agência e do número de agentes que poderão
fazer o acompanhamento do micro-empreendedor, porque não basta
conceder o crédito, mas é preciso fazer o acompanhamento.

A taxa de juros que praticamos é de 2,5%, que é uma taxa baixa
no mercado de crédito. Podemos operar com essa taxa porque, em
função do Programa ser uma ação compartilhada, os custos são baixos.
As prefeituras assumem o pagamento dos agentes de crédito e das
instalações físicas, o SEBRAE assume o treinamento, a SETRAS
assume a supervisão, a Desenbahia assume a parte do sistema
operacional e a liberação e administração dos recursos, então é possível
se praticar uma taxa de juros menor, já que os custos são baixos.

Os empréstimos variam entre R$ 200,00 a R$ 5 000,00. Os primeiros
empréstimos concedidos são menores e à medida que o micro-
empreendedor vai liquidando o seu primeiro crédito, o segundo crédito
fica garantido com a mesma taxa, mas com um maior limite. É uma questão
de reciprocidade; à medida que o cliente se mostra um bom cliente, vai
sendo ampliado o seu limite de crédito.

O limite máximo de crédito é de R$ 5 000,00 porque acreditamos
que, quando um pequeno empreendedor tem a capacidade de pagar
um empréstimo desse valor, ele já está apto a um crédito formal, em
uma instituição financeira. Nesses casos, existe um convênio, com uma
instituição financeira - a mesma que faz as nossas cobranças - que tem
interesse em assumir os clientes que chegam ao patamar de 5 mil.

O prazo de amortização é de até 12 meses, embora isso dependa
do perfil de cada micro-empreendedor. O prazo de carência pode
chegar até três meses no caso de investimento fixo; no caso de capital
de giro não há carência. Os requisitos exigidos do micro-
empreendedor para o crédito são:
• residir no município, embora já esteja havendo uma flexibilidade,
podendo a residência ser em torno do município. Em Lauro de
Freitas, por exemplo, pessoas da orla de Camaçari estão se habilitando
ao crédito e isso não será um fator proibitivo, desde que os agentes
de crédito possam fazer as visitas regularmente;
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• tempo mínimo de funcionamento. Exige-se que o pequeno empreendedor
tenha experiência e que não seja novo naquele empreendimento;
• Não há restrições cadastrais.

Algumas dificuldades foram encontradas na operacionalização
do Programa. Inicialmente, referentes às restrições cadastrais, porque
os micro-empreendedores nunca haviam tido acesso a bancos e,
conseqüentemente, a crédito.

A questão das garantias constitui ainda uma dificuldade maior,
embora estejamos solucionando essa questão com o aval solidário,
ou seja, formando grupos de aval solidário, com 4 ou 5 pessoas
que, juntas, se responsabilizam pelo crédito. Existe sempre uma
certa resistência em se conseguir formar esses grupos, pela
desconfiança que as pessoas, normalmente, têm do outro, contudo,
nós estamos conseguindo vencer essa resistência. É um trabalho de
formiga, feito dia a dia.

Uma outra dificuldade que está ocorrendo é o número
expressivo de solicitações de crédito para iniciar projetos e a
Desenbahia ainda não tem condições de fazer uma avaliação segura,
porque o Programa está começando; contudo, no futuro, vamos
ampliar esse tipo de crédito. É uma questão de falta de experiência
dos nossos funcionários que estão ainda em fase de aprendizado.

Estamos tentando reduzir o tempo decorrente entre a visita
técnica e a disponibilização dos recursos. Esse tempo médio, hoje,
está em torno de 8 a 10 dias úteis, e queremos reduzi-lo para 5 dias
úteis; para isso estamos desburocratizando alguns itens, mas existem
alguns entraves legais que não nos permitem andar mais rápidos.

O monitoramento é feito à distância através do sistema de
informática, uma vez que estamos em Salvador e delegamos a operação
aos agentes que estão no interior do estado, porém isso vem ocasionando
algumas dificuldades. Contudo, já existe um grupo que se desloca para
fazer o monitoramento junto às agências e aos micro-empreendedores;
esse grupo é constituído de pessoal da Desenbahia e da SETRAS.

As potencialidades do programas são as seguintes:
• uma boa seleção dos clientes porque há uma procura muito grande
e isso permite uma seleção cuidadosa. Até agora temos trabalhado
com bons clientes, que pagam em dia as operações e que estão
progredindo com seus negócios;
• os agentes de crédito por serem pessoas do município, conhecem
a realidade e, sobretudo, as pessoas. Muitas vezes, como ele conhece
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muita gente na cidade, até já ouviu alguém falar da honestidade ou
desonestidade do provável cliente;
• há uma redução de custos. As parcerias permitiram que os custos
fossem partilhados e por isso podemos trabalhar com uma taxa de
juros menor;
• expansão de áreas atendidas. Estamos expandindo para além da área do
município. No próximo ano pretendemos aumentar um pouco mais.

A segunda vertente do Programa é o apoio às instituições que já
trabalham com micro-crédito, porque, às vezes, essas instituições não
têm condição de atender todo o estado de uma forma direta e o trabalho
que elas desenvolvem não pode ser desprezado, já que elas prestam
serviços à comunidade baiana. Em alguns casos, o atendimento já existe,
há mais de 10 anos, como o Banco da Mulher que é mais antigo.

Nesse sentido, criamos uma linha de crédito para micro-
empreendedores, via essas instituições; ou seja, são disponibilizados
recursos para essas instituições e elas podem recorrer à Desenbahia
para continuar operando da forma que já operavam antes com seus
clientes. Estamos disponibilizando até R$ 300.000, 00 para cada
instituição como limite máximo, financiados através de TJLP – Taxa de
Juros de Longo Prazo, com um prazo de financiamento de até 5 anos,
e com carência de 3 anos. A garantia nesse caso é a própria carteira
ativa da instituição e para isso a instituição tem que estar funcionando
e ter histórico de micro-crédito.

É possível se obter maiores informações sobre o Programa de
Micro-Crédito no site da Desenbahia,  no qual, inclusive, há uma
lista de telefones de pessoas e de áreas.



O Banco de Palmas

CAPÍTULO IX

Joaquim Melo
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O Banco de Palmas é uma experiência desenvolvida pela
Associação dos Moradores de Conjunto Palmeiras, uma favela,
localizada em Fortaleza. O seu objetivo é criar uma rede solidária
entre produtores e consumidores da favela, através de vários incentivos.

Essa experiência enfrentou três grandes desafios. O primeiro foi
criar um programa de crédito para os mais pobres, que no Brasil são
50 milhões de miseráveis (conforme os dados da última Pesquisa
Nacional de Amostra por Domicilio, PNAD) e no Ceará é um pouco
maior: são 55%, ou seja, a metade da população. Em cada dois cearenses,
um passa fome. Seria, portanto, um programa para os excluídos, que
não têm fiador e nem experiência com crédito e para aqueles que
estão fichados no SPC – Sistema de Proteção ao Credito. Isso porque
acreditamos que ninguém vai para o SPC porque quer, é a economia
do horror que bota o indivíduo lá.

O segundo desafio foi entender os pobres como portadores de
solução. Isso significa entender que o desenvolvimento sustentável local
é possível em qualquer localidade, por mais pobre que ela pareça ser,
por menor que seja. Há sempre um grande potencial a ser desenvolvido,
quando se trabalha com autogestão, com empreendimentos solidários,
garantindo a vida, sem precisar de migalhas e esmolas.

O terceiro grande desafio foi entender que não existe saída para
o mundo, para humanidade, no modelo econômico atual. Fazendo
uma analogia com o programa “Big Brother Brasil”, podemos dizer
que esse modelo consiste em uma economia Big Brother, ou seja, a
cada semana um é eliminado e os que não são eliminados ficam doidos.
Portanto, só com outra economia amorosa, cooperativa, colaboradora
que se chama socioeconomia solidária, ou economia popular, ou
economia social, será possível criar uma nova humanidade, um novo
homem, um novo ser.

Na experiência cearense, o micro-crédito é muito mais que
emprestar dinheiro, é um sistema integrado de produção, serviços,
consumo, comercialização, sentimento, coração prazer, felicidade
humana. Só tem sentido se for assim, caso contrário, estamos repetindo
o que já foi feito.

O Conjunto Palmeiras
Em 1973, os moradores – na sua maioria, pescadores – de uma

ocupação à beira mar, em Fortaleza, foram expulsos, porque naquele local
seriam construídos hotéis e foram transferidos para o sul de Fortaleza,
em uma região onde só tinha mato e lama. Era um grande pântano.
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Diante das dificuldades encontradas, as pessoas começaram a se
organizar e, em 1981, foi criada a Associação de Moradores do Conjunto
Palmeiras (o Banco Palmas é um projeto da Associação) Em seguida, a
sede foi construída. Essa história é importante para poder entender o
banco, porque ele é resultado de uma longa caminhada.

Em 1991, a população local realizou o seminário “Habitando o
Inabitável”. O nome do seminário já diz tudo. Era impossível morar
naquele bairro onde não se achava nada. Não havia saneamento, nem
água encanada. Quando chovia inundava tudo, porque era uma concha.
Como resultado desse seminário, foi criada uma organização chamada
União das Entidades do Conjunto Palmeiras, na qual participavam
bêbados, maconheiros, escola, igreja, creches, associações. Essa organização
elaborou um plano estratégico para 10 anos e fez um pacto social: –
“Nós vamos urbanizar o Conjunto Palmeiras”. Era impossível continuar
morando num canto onde não havia vida.

A partir daí começou a construção do bairro. Primeiro, foi
construído o canal de drenagem e as obras foram feitas através de
mutirão, administradas pela própria Associação, e com recursos
conseguidos através de parcerias com o Governo do Estado, Prefeitura,
e a GTZ do Governo Alemão. Dessa forma o Conjunto Palmeiras é
um bairro construído pelos próprios moradores.

No dia da inauguração da praça, foi colocada uma faixa:
“A comunidade do Conjunto Palmeiras construiu e inaugura sua
praça”. Isso foi muito importante, porque trabalhava a identidade do
bairro. O primeiro passo para se desenvolver um local é fazer com que
os moradores gostem dele. E os moradores do Conjunto Palmeiras
conseguiram: construíram, conquistaram e inauguraram. A identidade
com o local é fundamental no emponderamento da cultura local.
No Ceará acontece muito, numa comunidade de fim do mundo, no
momento de qualquer inauguração, haver uma faixa: “A comunidade
tal agradece ao político tal pela sua praça”. Ou pelo estádio, ou pela
luz. E como foi o político que deu, não se cria identidade com o local.
E é necessário todo um trabalho de conscientização para isso.

O Banco de Palmas
Em janeiro de 1997, foi feita uma avaliação. O bairro estava, de

certa forma, urbanizado, ou seja, o pacto tinha funcionado, mas a pobreza
econômica era a mesma. Alguns  moradores estavam indo morar em
outros bairros, porque morar no Conjunto tinha se tornado caro.
Antes, não havia água, agora havia taxa de água; não havia esgoto, agora
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havia taxa de esgoto; não havia IPTU e agora havia. Quem construiu
o bairro não podia pagar o bairro que ele mesmo havia construído
(isso é muito comum no processo de urbanização do Brasil). Os
moradores estavam desesperados. Então foi realizada uma pesquisa
que evidenciou que 30% dos moradores tinham ido embora.

Diante desse fato, nós fizemos um desafio: vamos criar um projeto
de geração de renda para garantir que as pessoas continuem morando
no conjunto. Sabíamos que não podia ser do jeito do sistema, porque,
segundo os dados do SEBRAE, 90% dos empreendimentos morrem
nos primeiros 5 anos. Assim teríamos que buscar algo novo.

Na favela, os produtores têm dois grandes problemas.
1) não têm como produzir porque não têm crédito, embora

existam pessoas que sabem fazer tudo – as comunidades pobres sempre
têm costureira, bordadeira, ferreiro, doceiro, carpinteiro;

2) quando produzem, não vendem, porque o povo não compra
no bairro, vai comprar  fora, onde há escala, produção, marketing, sem
entrada e sem juros, e aí quebra o pessoal dos pequenos negócios.

A idéia era criar um sistema no qual as pessoas pudessem produzir
e consumir localmente. E essa idéia nós levou, em janeiro de 1998, em
homenagem ao Palmeiras, a criar o Banco Palmas.

Inicialmente, ninguém acreditava que fosse possível. Representantes
da Associação foram à prefeitura, mas não conseguiram nada. Foram ao
Governador, a mesma coisa. Finalmente alguém doou R$ 2.000,00 e
nós começamos, inclusive fizemos uma festa de inauguração do Banco.

Mas não foi fácil. Fizemos os primeiros créditos e o banco ficou sem
fundos. A preocupação era grande porque havia filas para os empréstimos.
Depois as pessoas foram fazendo doações, fomos conseguindo recursos, o
povo foi pagando os empréstimos, e a galera foi acreditando no banco.

A filosofia do banco é ser uma rede de solidariedade de produtores
e consumidores, “prossumidores”, porque todo ser humano consome e
produz. Dessa forma, a meta fundamental é botar produtor e
consumidor em relação; um produz e o outro compra, e vice-versa.
Entendendo isso, entende-se o resto do banco.

O Banco empresta recursos para produção e para o consumo.
Comete-se um grande erro quando, querendo gerar desenvolvimento,
querendo enfrentar a pobreza, se investe na produção em primeiro lugar;
é preciso investir, também, no consumo. Quem define a economia não é
o produtor, mas é o consumidor. A maneira como se consome ou ajuda a
distribuir renda e felicidade, ou ajuda a aumentar a injustiça social.
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Por exemplo, vamos focar um consumo diário: o sabonete. Quando
alguém está embaixo do chuveiro se esfregando para onde foi o dinheiro
pago pelo sabonete? Foi para o bolso do dono da empresa que produziu o
sabonete, na maioria das vezes, fora do Brasil. O dono botou no bolso e foi
comer caviar. A compra do sabonete gerou um emprego na Bahia? Ajudou
alguém? Não. Mas na Bahia há muita gente que faz sabonete e, no entanto,
poucas pessoas compram esse sabonete. Então quem define a parada é o
consumo. Desse modo, o primeiro passo é organizar os consumidores.
O Banco Palmas dá crédito para que a pessoa compre no bairro e assim
organiza a produção e o consumo. Isso gera trabalho e renda. Caso contrário
fica troncho; produz e quebra, porque o povo consome em outro canto.

O principal produto do banco é o cartão de crédito. Com esse cartão a
pessoa compra nas lojas do bairro de tudo: cueca, sapatos, feijão, farinha,
guarda-roupa, armários. O cartão é um instrumento de crédito e de consumo.

Bem, para uma pessoa que não tinha nada, agora ela tem um
cartão de crédito e pode comprar no bairro; dessa forma o cartão é
um instrumento de incentivo ao consumo local, ele só tem validade
dentro do Conjunto. Além de criar uma identidade com o local o
Palmas Card serve para resgatar a auto-estima e a dignidade do cidadão.

O banco opera também uma linha de micro-crédito para a
economia de subsistência. Há gente que pede R$ 20,00 para comprar
latinhas de cerveja, vender no Estádio e pagar no outro dia. Há gente
que pega para montar uma pequena loja de confecção, ou um
pequeno comércio.

O sistema do banco é crédito evolutivo e juro evolutivo. Isso é
importante, porque o tratamento tem que ser desigual: quem tem
menos, paga menos; quem tem mais, paga mais para subsidiar quem
tem menos.  Se não for assim não vale a pena.  O juro ainda é alto,
mas é como nós conseguimos manter a carteira. O banco não tem
subsídio de ninguém.

Outra linha de crédito é o Palmas-Casa. Um micro-crédito para
reforma de moradia e, muitas vezes, ajudar a produção. Por exemplo, a
pessoa tem um bar, mas não tem banheiro; outra faz tapioca, mas o piso
não é de cimento. O objetivo é melhorar as condições de moradia para
melhorar as condições de produção ou de comercialização.

Para ter acesso às linhas de crédito é necessário :
• ser sócio da Associação de Moradores, porque o mais importante é a
sociabilidade. A economia é apenas um meio de cuidar do bairro, da
escola, das famílias;
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• ser uma pessoa responsavelmente conhecida;
• aceitar as regras de comprar e vender localmente.

Para os empréstimos, o banco confia no aval dos vizinhos, não
faz consulta ao SPC, SERASA e não exige carta de financiador.
Simplesmente através das informações dos vizinhos, sabemos se a pessoa
é responsável. Os vizinhos se conhecem e quando eles confiam em
uma pessoa, o banco também confia.

Todo mundo chega ao Banco Palmas, individualmente, porque o
povo está desorganizado, mas depois vão sendo criados os grupos
setoriais. Criamos três grupos. O grupo das costureiras – treze pessoas
que costuram em suas casas (costureiras quando se juntam fazem
milagres; fizeram um desfile para o lançamento da griffe, à beira mar;
o SEBRAE pagou um palanque bonito, e as moças da comunidade
fizeram o desfile) O outro grupo setorial é o “Palmarte”, que faz
artesanato com fuxico. E o terceiro grupo é a “Palma Limp”, que
produz todo material de limpeza que o conjunto utiliza: água sanitária,
cera, detergente, desinfetante. O grupo tem um químico responsável
e registro legal. A comunidade produz quase tudo, até remédio. Assim,
ao invés de comprar Limpol, Bom Bril, Q Boa, e mandar dinheiro
para a Gessy Lever a comunidade produz e consome localmente.

Havia um problema, porque ninguém produzia alimentos, e na
favela a maior parcela do dinheiro é gasta com comida. Foi criado,
então, o Laboratório de Agricultura Urbana. Um espaço perto do
Banco Palmas, onde se ensina às pessoas a sua vocação natural que é
plantar, seja horta, frutas, verduras. Elas plantam nos quintais da casa e
como o quintal é pequeno, elas tiveram que se organizar. Quer dizer,
um quintal pequeno dá 5 pés de alface, mas 100 quintais dão 500;
1000 quintais dão 5000. Basta organizar e colocar em redes. Plantar
para se alimentar e comercializar.

Há ainda o Palmoricó, que é um micro-crédito para criação de
galinhas caipira. Um negócio muito rentável, que vende muito.
O Palmoricó tem também um Técnico Agrícola. Então, com 100 reais
a pessoa pode criar galinhas em sua casa. Uma maravilha! 100 quintais
com 10 galinhas são 1000 galinhas botando ovos e nascendo pintos.
E isso vai se multiplicando

É plantar e colher na própria comunidade, aproveitando os quintais,
produzindo alimentos, consumindo, para sobreviver e comercializar.

A feira do Banco Palmas acontece todo sábado, em frente à
Associação, somente produtos da comunidade. A venda não é uma
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maravilha, porque é uma favela, mas vende, divulga e as pessoas
conversam, dançam forró, contam piadas. Há dias em que nem se
vende, mas sai todo mundo feliz, porque economia não é só para
ganhar dinheiro, mas é também para criar prazer e felicidade. A feira é
um espaço de comercialização, lazer e convivência.

O balcão de emprego é outra atividade; um sistema ligado ao
SINE, Sistema Nacional de Emprego que encaminha as pessoas para
o mercado de trabalho, mas junto à rede do Banco Palmas.

A Palmatec é a nossa escola de economia solidária; para ensinar
gestão empresarial, empreendimento solidário, a visão de economia
solidária, trabalho em rede e, principalmente, às crianças e jovens, a
cultura da solidariedade. O capitalismo colocou dentro de cada um de
nós a competitividade e, hoje, nós somos competitivos. Mas isso é
uma grande mentira, por gênesis, somos solidários e amorosos.
Assim, é necessário reeducar as pessoas. Enquanto estiverem cantando
nas escolas “atirei o pau no gato to”, e o gato não morre e Dona
Chica acha graça; ou o “anel que tu me destes era vidro e se quebrou,
o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou”; ou “boi da cara preta
pega menino que tem medo de careta”, não caminharemos. Toda a
nossa cultura é feita para ensinar a competir. Temos que incentivar
outra cultura e nesta, Chapeuzinho vai embora.

O professor diz na escola aos alunos: – “Estudem! Lá fora está
difícil; são 20 para uma vaga”. O menino cresce pensando em estudar
para derrubar 19 e conseguir a vaga. Nós também falamos isso. Mas o
que deveria ser dito era: – “Meu filho, estude muito para se juntar com os
19 e encontrar uma saída”.  Se não derrubarmos a cultura da competição,
não vamos chegar em canto nenhum.

Há ainda o clube de trocas. Aquilo que a pessoa não consegue
vender na feira, é trocado, acabando com o fetiche do dinheiro.
Dizem que o dinheiro traz felicidade, mas não é; o que traz felicidade
é o trabalho humano. O trabalho é que vai determinar o que as
pessoas vão comer, beber, dormir, e não o dinheiro (não quero
explorar isso agora, mas isso é o fetiche do dinheiro). No clube de
trocas, troca-se produtos e serviços e para isso existe uma moeda: o
palmares. A moeda do Banco Palmas. Ela não falta nunca e é muito
mais forte que o dólar e o euro, porque está ligada ao trabalho
humano. Alguém pode fazer uma faxina, trabalhar uma hora, e ganhar
em palmares. Existindo trabalho, existe dinheiro, porque o palmares
é fabricado no Word. Desse modo o cidadão precisa de trabalho e
não desse Real que está ligado à bolsa de valores, e à especulação.
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As mulheres, nessa sociedade atual, ainda são as mais fragilizadas,
elas estão tomando conta da casa, são os chefes de família. Assim,
qualquer mulher que chega ao Banco Palmas, seja mãe solteira,
alcoólatra, ex-presidiária, é recebida; e para isso foi criado um programa,
Incubadora Feminina, no qual há médico, psicólogo, nutricionista.
Um exemplo do micro-crédito chegando aos completamente
excluídos. Depois de seis meses, quando elas aprendem uma profissão,
recebem um crédito e saem trabalhando: a inclusão social pelo trabalho.
Esse programa já está na terceira turma e nós temos um carinho muito
grande com ele, porque é destinado às mulheres.

Em junho, o Banco lançou seu último produto: as compras
coletivas. Vinte e um bairros se organizaram e não estão mais
comprando em supermercados. Compram diretamente ao produtor
rural e urbano, eliminando o atravessador, gerando renda para o
pequeno produtor que não tem outra chance porque está confinado
ao tacão do atravessador capitalista. São 2000 famílias que estão
economizando  20% da renda. Para essas famílias e, principalmente,
para os pequenos produtores que não podem competir no mercado
do satanás, está sendo excelente. Esse programa está no seu segundo
mês, mas já tem gerado muitos postos de trabalho, oportunizando
que os pequenos possam produzir.

O Banco de Palmas está chegando, não por causa do dinheiro,
que ele não tem, mas com capacitação, energia, lógica, idéias, porque
a solidariedade é mais importante e muito mais viável que a
competição, que a concorrência e mostrando que um outro mundo
já é possível.





Economia Social

CAPÍTULO X

Cheikh Guéye
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A economia social na África do Oeste conjuga uma série de
experiências de economia social e solidária em um contexto, no qual a
economia de mercado ainda é muito forte e o estado se tornou um ator
como os outros, ou seja, o estado perdeu sua força, porque sua construção
econômica e social se fundamentava na renda e esta renda está em crise,
desse modo, não há mais os meios para garantir o apoio da sociedade.

Assim as iniciativas se desenvolveram muito rapidamente e, hoje,
a economia social e solidária se tornou a economia majoritária e é
bastante diferente do que acontece em outros países. Por exemplo, na
América do Norte, o setor informal significa marginalização em relação
a um sistema muito formal que tem o monopólio da norma. Contudo,
na nossa região, o que está em jogo é a busca de caminhos para preservar
algumas iniciativas produtivas de sentido periférico e alternativo.

Se o conceito de economia social e solidária já, há alguns anos,
fez seu caminho no contexto americano e europeu, ele não entrou
em uso na África do Oeste. Ele é estrangeiro no discurso dos autores
de desenvolvimento, nesta região africana bastante marcada pela
influência dos credores do desenvolvimento. Seus intermediários são
hábeis na captação e na elaboração de novos conceitos atraentes e
suscetíveis de facilitar a mobilização social. No entanto, as práticas de
economia solidária ocupam uma grande parte dos ativos do campo,
embora designadas com outros nomes, tais como, economia popular,
economia real, economia informal.

No contexto da história da África do Oeste, para respeitar a
tese segundo a qual as economias são construções sociais e têm que
serem analisadas como tais, o processo de construção social revela
uma sociedade com duas velocidades, ou duas partes. De um lado,
precisa-se sublinhar o contexto histórico marcado por uma economia
extrovertida, porque concebida e virada para o abastecimento da
metrópole colonial. Do outro, o estado pós-colonial que privilegiou
outros valores e evitou o sistema anterior não contribuindo para
reproduzi-lo e fazendo, então, uma política de correr atrás.

Contudo, esse projeto de sociedade, com vários esquemas de
riquezas e desenvolvimento, está em ruptura com os outros atores sociais.
É o que ilustra, de forma clara, o contraste entre a crise da economia de
renda e o dinamismo sempre presente na economia alimentícia, apesar
das secas, como mostram os excedentes na região sul dos países.

O ajuste estrutural em vários países e o cansaço e desgaste do
estado e da economia estruturada criaram a conscientização da
economia informal. Esta economia informal é anterior ao contexto
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de crise e à falência do sistema extrovertido, ela é alguma coisa muito
antiga, mas sua explosão, hoje, e seu ancoramento social muito forte
acabaram demonstrando que ela podia ser uma resposta durável e
sustentável para a crise econômica. A título de exemplo, a economia
informal contribuiu em 60% na formação do PIB. No início dos anos
90, ela fornecia 80% dos empregos urbanos no Senegal. É um setor
cujo impacto pode ser medido em termos de emprego e de lucro
tanto na mais valia social quanto  simbólica.

Muito embora existisse uma forte percepção negativa, construída e
sustentada por nós, pesquisadores em geral, o estado e as instituições
internacionais, que assimilavam essa economia como a economia do ‘se
virar’, da pobreza, esse boom econômico passou a representar um modelo
econômico para a maioria dos grupos. A questão fundamental está na
fraqueza do estado e na crise do apoio a essa economia no espaço público,
contudo, a exclusão dos mercados rurais em muitos lugares, a migração
internacional, e o dinamismo deram mais vigor à economia popular que
se define também em termos de redes cada vez mais transnacionais.

O fim dos anos 80 corresponde ao fim da base de alguns setores
de atividade. Acontece a migração nacional das mulheres e das crianças
e a emergência de outros setores de trabalho, como a micro empresa e
organizações econômicas populares. Mas como podemos observar no
modelo extrovertido, que conhecemos na África do Oeste, esses setores
não são financiados, nem apoiados e não dependem do estado,
conservam seus valores de regulação social. E isso é diferente dos países
do norte onde o formal se torna o setor maciço e emite as normas e
dita suas regras à economia informal.

A partir daí, não é mais a economia do ‘se virar’, mas é um conceito
que tem agora uma abrangência na qual os agentes sociais se preocupam
com a sobre-vida e com a inserção social e profissional, ou seja, acham
o elo da sua prática inovadora. O exemplo africano mostra que a
economia social e solidária é um conceito mais integrador do que a
economia clássica que, com seu histórico, seus símbolos e suas regras,
cria, na maioria das vezes, exclusão e marginalização.

A economia social e solidária funciona empreendendo em pequenas
escalas e depois amplia sua ação para campos mais amplos que ela domina
e controla. Ela busca preservar a dimensão humana na produção de
bens e serviços, possibilitando a inserção social e econômica. Trata-se,
portanto, de uma economia que deixa lugar para a regulamentação social
e trocas mercantis. Ela conserva sua flexibilidade nas respostas dadas à
evolução e muitas vezes conserva o equilíbrio criando elos sociais.
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Nesta forma de economia, a acumulação só tem sentido se ela
produzir riquezas para serem redistribuídas. E permite a acumulação
do capital social. A finalidade dessa economia é o reconhecimento no
grupo de origem, e o sentido comunitário tem um sentido fundamental,
porque é pela comunidade de origem que tiramos a fonte de nosso
acúmulo e isso se expressa muito bem no exemplo do Banco de Palmas,
no Ceará. O dinheiro, portanto, está intimamente ligado ao
reconhecimento. É um princípio fundador que permite desenvolver
relações solidárias de linhagem de grupos.

A economia social se mantém por intervenção dos grupos e por
sua identidade. Ela liga redes sociais e ignora fronteiras da colonização.
Ela faz uma mistura regional. O dinamismo particular dos agentes
urbanos da economia social empurra alguns analistas a modificar suas
definições e a cidade que era o lugar forte da economia clássica, perde
sua hegemonia.

Existem vários tipos de organizações que podem caracterizar a
economia social e solidária: os sindicatos cujo poder é cada dia mais
importante, porque podem mobilizar os trabalhadores e assumir um
papel de reivindicação essencial, na sua relação de confronto com os
poderes políticos; e as diversas cooperativas, de moradias, de compras,
de plano de saúde entre outras. Contudo, os sindicatos continuam
confinados a papeis já conhecidos e o seu elo com outros atores é
tímido, eles não têm ainda  uma visão de um projeto de uma sociedade
consensual, e essa é a observação mais importante que pode ser feita
sobre os sindicatos.

Eu considero, hoje, que as ONGs são as organizações que trabalham
mais com um conceito específico de pobreza, a pobreza política, ou
seja, essas organizações fazem intervenções nas classes mais baixas,
buscando desenvolver cidadãos, embora sua legitimidade tenha sido
adquirida por fora, porque elas dependem de financiamentos externos.

Dessa forma, elas concorrem com as organizações oficiais e com
as federações de produtores que querem restringir o trabalho delas
para apenas os papeis técnicos. E as ONGs se encontram frente a um
dilema: cair na armadilha de serem apenas agentes de execução de
planos elaborados por organismos bilaterais e às vezes pelo estado.
E do mesmo modo, no contexto das políticas de descentralização da
legitimidade das coletividades locais, o poder público tende a ver as
ONGs como atores intermediários, sob o mandato popular, quando,
ao contrário, elas reivindicam sua autonomia e uma oferta de serviços
para uma sociedade cuja transformação está em jogo.
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O setor informal, na África do Oeste, é caracterizado pela diversidade
e pelo espírito empreendedor baseado em valores locais. Assim, na
economia de sobrevivência, há dinâmicas de criação de riquezas em
países como Burquina, Mali, Nigéria e Senegal. São grupos de várias
linhagens étnicas e religiosas que criam práticas inovadoras no comércio,
nos serviços, em pequenas e médias empresas e que são fundamentadas
no trabalho de solidariedade e constituem lobbies que concorrem com
os monopólios do estado. Estes grupos desenvolvem um modelo de
socialização distinto da escola francesa e da cultura ocidental.

O sucesso desses grupos é ritmado pelo sucesso na atividade econômica
e a possibilidade de construção de redes está, desde o início, no espírito
empreendedor que se caracteriza pela arte de fazer poucas coisas, pegando
oportunidades ignoradas. Além disso, o senso da negociação e do risco é a
principal característica desses grupos. Seu sucesso na criação de riquezas
influencia, hoje, as novas gerações que reproduzem essa economia, e constitui,
cada dia mais, um modelo de referência, como uma história, com heróis e
símbolos. Portanto, a lógica religiosa, social, étnica e cultural pode realmente
construir uma economia não capitalista, dando outro tipo de impulso.

Evidentemente, coexistem decisões individuais, ações coletivas e
alguma forma de subjetivação. A economia social é uma economia da
fronteira, entre o religioso e o profano, entre a produção e o consumo,
entre o local e o global. É exatamente uma economia de interstícios.
Uma economia que está encaixada em crenças, determinações materiais
e redes de relações sociais, merece, portanto, ser vista como uma
construção social, sobretudo, hoje, em que esses atores movimentam
bilhões de mercadorias e que estão instalados em várias regiões do globo.

A confiança é um princípio motor e um lubrificante dessa
economia. A intermediação é também um conceito muito importante.
A confiança se organiza no âmago das transações e o espírito
empreendedor é irrigado pelo sentido que os atores dão a sua vida.
A contra-cultura e a contra-sociedade se tornam um trunfo inserido
no circuito comercial.

Os movimentos de mulheres que tendem, hoje, a passar do
espaço doméstico, para o espaço político, ocupam um lugar destaque
no contexto dessa economia e seu papel foi colocado pela ampliação
e aprofundamento da pobreza. As mulheres têm um papel além dos
lares e  como na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, elas foram
para as lojas das grandes cidade. Um exemplo disso é Anabel de
Belém que tem seu comércio de tecidos, aqueles tecidos senegaleses
que encontramos em todos os aeroportos do mundo. As mulheres,
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agora, vão para a Meca, para a peregrinação muçulmana. Então a
liderança feminina muda de centro. Elas ficam mais numerosas e
tornam-se pretendentes ao poder político; são mulheres que não
foram às escolas, mas que têm vocação para participação política.
Contudo, elas só aparecem no campo político, agora, porque perderam
o complexo que tinham.

Outro setor importante é o das associações mútuas, de crédito,
de saúde, de habitação cujo impacto está se ampliando cada vez mais.
Esse movimento ‘mutualista’ que vem de uma tendência mais geral, da
emergência de estruturas de apoio à economia solidária, tem um
impacto grande na África Ocidental. Ele veio se adicionar às formas já
existentes de assistência e de solidariedade e se desenvolveu seguindo
o que estava sendo feito. Contudo, a sobrevivência das parcerias pode
ser abalada em dois pontos principais: a diminuição do crédito que
cria muita perda de energia comparado ao resultado final e os juros
acumulados que são mais altos que os dos bancos clássicos.
O aparecimento do mutualismo veio mobilizar recursos para que as
pessoas tenham acesso mais fácil àquilo que elas querem. Como foi
dito anteriormente, isto aparece no contexto de déficit de oferta.

Um fator que também merece consideração é o das associações
de imigrantes internacionais que são atores representantes da
transnacionalização das sociedades africanas. Cada vez mais os jovens
deixam de lado o ideal de sucesso social por meio de grandes estudos,
ou pelas funções burocráticas e tecnocratas, porque agora, temos o
reino do ganho imediato; e como todos querem ganhar logo, uma
alternativa é imigrar para os Estado Unidos, Itália e outros países
europeus. As famílias tanto rurais como urbanas sobrevivem graças aos
fluxos financeiros que são enviados por esses imigrantes, aparecendo
então os primeiros financistas; aqueles que financiam os seus vilarejos.
O fluxo que vem desses imigrantes que trabalham fora dos seus países
é muito superior à ajuda internacional. Essas associações constituídas
pelos imigrantes constroem cada vez mais serviços sociais, tanto nas
cidades pequenas quanto nas grandes, como hospitais e postos de saúde
e estão substituindo o estado.

Podemos ainda observar, no crescimento da economia social,
exemplos de associações de produtores cuja importância é cada vez
maior, mas cuja organização em rede ainda não se completou; e mesmo
considerar que no estado existem grupos informais, ou que o próprio
estado está se ‘informalizando’, porque é o sistema de valores e práticas
que se tornou informal mesmo dentro do estado.
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Toda essa diversidade nos leva a concluir que a economia social
solidária pode ser definida, do ponto de vista africano, a partir de várias
características simples que a pesquisa pode ajudar a codificar e a definir
melhor. Existem setores que não recebem apoio do estado, que não
são financiados, como os comerciantes que construíram riquezas,
ativando a solidariedade a partir de sua etnia, linhagem ou grupo
religioso e se tornaram atores importantes. E sem que se possa falar de
vocação de interesse geral, tais atores passam de um grupo a outro.
Eles vão buscar os recursos e contribuem para a inserção, num processo
de redistribuição, inseridos numa humanização das relações de troca.
O reconhecimento social toma um sentido maior e eles se mobilizam
seletivamente porque a sua inserção no grupo é importante.

Essa economia não segue as normas do modelo conhecido e
produz as suas próprias regras. Ela mobiliza atores que têm atividades
baseadas em relações. O sistema de produção pode ser definido como
sendo comunitário ou reticular, em termos de rede, exigindo menos
pré-requisitos. O sistema de ajuda social é definido pela comunidade
e a finalidade desta economia não está baseada apenas no lucro, e leva
em consideração várias dimensões de busca de coesão social.

Hoje em dia, a comunidade tem um local de invenção de novos
valores em produção e redistribuição, por isso, é capaz de se associar
com outras na criação de novas políticas econômicas e sociais,
desenvolvendo setores que são importantes para a vida econômica e
social, mobilizando um número cada vez maior de atores. Enquanto
que no caso das autoridades públicas, do governo em geral, as normas se
tornam anormais. Essa economia está se inserindo cada vez mais como
cultura dominante porque apresenta um novo modelo econômico e
social alternativo que já está sendo aplicado, e é aceito porque não vem
da lógica estatal. Esse modelo tem seus símbolos, seus valores, suas práticas.

 A cultura dessa economia, como outras culturas da África
ocidental, tem categorias que dizem que o espírito do modelo é sua
autonomia. Eu citaria um dos provérbios: – “Vale melhor acumular
aos poucos do que tudo de uma vez só, senão a fonte pode secar”.

Dessa forma, podemos dizer que há um processo de reconstrução
social e política, competindo com o modelo dominante, selecionando
a maneira de se relacionar. Esta reflexão coloca uma questão de base
para a economia independente que é a base do paradoxo sobre o qual
a economia capitalista funciona. A economia social no caso da África
do Oeste é o encontro da construção de novos projetos, mesmo que
ela não parta de um projeto de sociedade que já existe.



CAPÍTULO XI

 José Antonio Gediel

O marco legal e as
políticas públicas para
economia solidária
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Este texto é uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido pelo
Núcleo de Direito Cooperativo e Cidadania, da Pós-graduação em
Direito, da Universidade Federal do Paraná - UFP, junto à
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, dessa mesma
universidade. A UFP integra a Rede de Universidades brasileiras
comprometidas em teorizar e intervir nas experiências e iniciativas
populares, voltadas para a produção solidária e a cooperação.

Nós compreendemos que, na área jurídica, trabalhar com esse
tema tornou-se uma necessidade absoluta, porque se faz necessário
vincular a reflexão acadêmica com a práxis dos grupos organizados
em cooperativas, associações, e movimentos. E nessa perspectiva,
nós trabalhamos, no nosso projeto de extensão universitária, ao
longo desses quase quatro anos, com vinte grupos, dos quais oito
se constituíram, legalmente, em cooperativas e cerca de dez
encontram-se em fase de organização.

No que diz respeito ao denominado “marco legal” é preciso
lembrar, inicialmente, que não trabalhamos com o direito como
mera expressão legislativa, até porque, hoje, todas as correntes
teóricas do direito já percebem que a normatização jurídica das
relações sociais não se restringe a instrumentos ditos legais ou
legislativos. De qualquer forma, é possível fazer uma pequena
radiografia das questões que surgem ao trabalharmos com o
chamado “marco legal”, porque as cooperativas, associações e outros
empreendimentos solidários demonstram não só a inadequação
dos instrumentos legais, para regular a vida desses grupos, como
também a dificuldade que as pessoas ou os movimentos sociais
têm em reconhecer quais são as funções do direito na sociedade.

Uma boa forma de se abordar, sinteticamente, essas questões
pode ser pelo exame das demandas que chegam até aos operadores
jurídicos e que, resumidamente, podem ser categorizadas em dois
grupos: demandas pontuais e demandas conceituais.

As demandas pontuais são as que aparecem quando há uma
crise nas cooperativas, ou nas associações. Nesses casos, o que se
pretende obter, dos advogados, são respostas rápidas, técnicas, seguras
e, geralmente, quem as formula não consegue contextualizá-las,
ou não tem interesse nisso. Por exemplo: - “Nós precisamos fazer uma
assembléia geral; o edital tem que ser publicado? Em quantos jornais? Quem
deve assinar o edital?”

O que se pode verificar, inicialmente, é que existe um absoluto
desconhecimento a respeito dos aspectos formais que são próprios do
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direito vigente e o formalismo é uma exigência que não faz parte do
cotidiano dos grupos participantes de iniciativas e atividades voltadas à
superação de problemas econômicos emergenciais. Também é possível
perceber que o formalismo exigido pela legislação acaba acarretando
custos adicionais para as atividades desses grupos, que já se encontram
pauperizados e para os quais dispor de qualquer quantia em dinheiro
significa um esforço adicional, ainda que seja para obter a publicação
ou o reconhecimento de firma ou a autenticação de documentos.

A característica dessas demandas pontuais é que, geralmente,
elas decorrem da absoluta inadequação da legislação vigente, para
tratar da vida associativa, dos modelos autogestionários e das
cooperativas, porque o nosso direito não foi pensado para o trabalho
coletivo, para as realidades coletivas. Dessa forma, o direito tem uma
visão individualista e, quando um grupo se organiza sob formas
associativas, esse grupo se expressa, juridicamente, como uma unidade
– pessoa jurídica - embora por trás dessa unidade se esconda uma
pluralidade e uma diversidade que não consegue ser, de maneira
alguma, captada pela forma jurídica. Quer dizer, há uma ditadura da
forma jurídica que não responde às necessidades do grupo, das
atividades e da complexidade de inserção desse grupo no mercado.

Essa inadequação é uma constante no dia a dia do trabalho
jurídico e ela gera demandas do segundo tipo, ou seja, demandas
conceituais. É freqüente a colocação de problemas da seguinte
ordem: - “Olha, eu tenho um grupo de adolescentes de quatorze, quinze
anos que trabalha com artes; esse grupo pode ser cooperado?” A resposta
jurídica é não, embora o código civil diga que aquele que exerce
atividade lucrativa e profissional pode antecipar a sua maioridade e
com isso se tornar capaz.

E nesses casos, surge outra pergunta: - “Como é que eu vou me
emancipar pelo trabalho, se a lei veda que eu me organize sob a forma de uma
associação, porque sou menor de idade?” Então não se pode dar uma resposta
segura aos demandantes porque as atividades capazes de antecipar a
maioridade são propostas a partir de um outro modelo social e se
dirigem a sujeitos oriundos de outras inserções concretas na sociedade.

Outra questão pontual que geralmente aparece é a tributária.
A ausência de políticas públicas, em geral, e de políticas tributárias,
em particular, causa perplexidade aos grupos de economia solidária,
autogestão e cooperativismo. Políticas tributárias que diminuam a
carga e os excessos burocráticos fiscais, muito embora no texto da
Constituição da República Federativa do Brasil, o art. 174 § 2° diga
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que “a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de
associativismo’, e o art. 146, inciso III, alínea “c” atribua à lei
complementar a tarefa de dar adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas”.

Não será demasiado afirmar que muitas das experiências de
economia solidária já enfrentaram, estão enfrentando ou enfrentarão
dificuldades de natureza burocrática e econômica por falta de
políticas públicas adequadas, ou de adequado tratamento tributário,
em absoluto descumprimento ao previsto na Constituição Federal.

Não é por outra razão que o estado e os poderes públicos se
apresentam sempre para esses grupos como um obstáculo.  Nesse
aspecto, os juristas podem se apresentar como instrumentos que
darão a forma jurídica às reivindicações formuladas pelos
movimentos sociais, para que tais reivindicações ultrapassem a
instância puramente política e se inscrevam como direitos a serem
exigidos perante o estado.

Por último, uma outra questão de difícil tratamento no campo
jurídico diz respeito à oposição entre capital e trabalho nas
denominadas “cooperativas de trabalho”, melhor identificadas como
“cooperativas de mão-de-obra”.Essas cooperativas, geralmente, são
formadas por pessoas e grupos que têm como única fonte de
sobrevivência seu próprio trabalho. Na nossa sociedade, com base
em situações de evidente fraude aos direitos sociais dos
trabalhadores, foi se formando um certo consenso, entre os juristas,
que os levou a concluir que todo trabalho associativo ou cooperativo
é uma forma de rebaixamento das condições do trabalhador,
afastando, assim, a possibilidade de discussão sobre as formas de
autonomia dos trabalhadores, o que acaba gerando grandes
problemas para essas cooperativas como, por exemplo, o
reconhecimento de vínculo empregatício. Dentro dessa lógica ao
trabalhador sobrou apenas o trabalho subordinado.

Não se trata aqui de defender as falsas cooperativas, as
“cooperfraudes” mas alertar que, mesmo naquelas cooperativas de grupos
genuínos, há sempre o risco de alguém, numa dissidência que às
vezes é de cunho político e interno do grupo, ir à justiça do trabalho
solicitar o reconhecimento do vínculo empregatício com a cooperativa
e obtê-lo, com base em formulações teóricas que não atentam para o
exame das efetivas condições desses trabalhadores.

No conjunto de demandas, ao lado da inadequação do
ordenamento jurídico em vigor para tratar das cooperativas, dos
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empreendimentos solidários e autogestionários, se coloca também
a ausência de estudos aprofundados na área de direito aplicável a
essas pessoas jurídicas e atividades, daí porque a criação de um
Mestrado em Direito Cooperativo e Cidadania, junto à Pós-
graduação em Direito da UFP, se apresenta como uma tentativa de
contribuir para dar sentido e concretude ao programa constitucional.

  O problema mais sér io é responder a essas demandas
pontuais, específicas, técnicas, que chegam até nós despidas de
qualquer preocupação política e ideológica, de qualquer
preocupação social, porque elas são apresentadas apenas como
problemas jurídicos.

O direito em sua metodologia tradicional atua com base nos
raciocínios das ciências exatas e naturais. Os problemas são vistos
como disfunções e devem ser examinados isoladamente dentro de
um “campo cirúrgico”, o “marco legal”. Nesse aspecto metodológico, o
grande problema dos juristas está em se desvencilhar desse modelo
metodológico e assumir a natureza social e política dos instrumentos
jurídicos, sua extrema complexidade, mobilidade e pluralidade de
sentidos, que a todo o momento são atribuídos e apropriados nas
sociedades. Trata-se, portanto, de entender o direito não apenas na
sua perspectiva regulatória, calcada na lei, o direito com um mero
instrumento de regulação social, que pretende oferecer respostas
unívocas e seguras para os problemas das relações sociais. .

 E nesse sentido, o nosso trabalho de extensão universitária
aponta para a necessidade de compreender outras dimensões do
jurídico, quais sejam: emancipatória, propositiva e transformadora.
Emergem daí questionamentos teóricos que, de certo modo,
auxiliam para que os operadores jurídicos construam soluções
jurídicas adequadas e proponham novos instrumentos legislativos.

Se os juristas não tiverem uma perspectiva crítica, de que o direito
não é uma panacéia, mas sim, um instrumento de regulação social e
um discurso que é apropriado pela sociedade a partir de interesses
contraditórios e opostos, o operador jurídico continuará a ter a crença
cega do positivismo de que o direito resolve tudo e que somente
existe uma resposta previamente inscrita no “marco legal”.

Como exemplo podemos citar aqueles casos em que um
advogado ou um juiz resolve, satisfatoriamente, a visita de filhos,
quando os pais são separados. Apesar da inquestionável competência
desses profissionais, as determinações fixadas funcionam apenas por
algum tempo e depois não funcionam mais. No entanto, os juristas
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acreditam que deram uma solução jurídica unívoca e segura. Para
que se possa enfrentar, com um mínimo de consciência crítica e de
consistência os problemas do dia-a-dia, nós temos que perceber a
dimensão concreta de onde provêm e para onde se dirigem essas
soluções jurídicas.

O modelo jurídico que nós conhecemos, o modelo da
modernidade, é historicamente determinado, ou seja, ele tem
possibilidades de avanços, mas tem limites que já estão inscritos a
partir da sua inserção na história da modernidade.

A permanente relação entre direito e sociedade nos permite
compreender que o modelo jurídico com o qual nós operamos
fixa, expõe e torna obrigatórios determinados padrões sociais, mas
isso não significa que ele não tenha a possibilidade de sofrer e
produzir mudanças, de superar os limites que já estão inscritos a
partir da sua própria história.

Prosseguindo nessa linha de raciocínio, podemos afirmar,
inclusive, que os direitos dos trabalhadores, pelos quais os sindicatos
tanto lutaram e que têm um valor enorme para a nossa vida, são
direitos que correspondem a interesses específicos dos trabalhadores
em um momento histórico. Eles visavam, sobretudo, a questão do
salário e a melhoria das condições de trabalho.

Contudo, à medida que o trabalho começa a rarear, se nós não
tivermos uma perspectiva mais ampla do que é o direito, nós
continuaremos a apostar que estamos ganhando direitos só naquele
sentido, ou seja, direitos de melhores condições de trabalho, de
salários e de liberdade de organização. Esses são, sem dívida, direitos
inalienáveis dos trabalhadores, mas antes desses direitos existem
outros que a burguesia revolucionária inscreveu no direito da
modernidade, como a liberdade política.

Ora, a luta para inclusão dos trabalhadores, até agora excluídos
desse processo de ampliação dos direitos é tarefa a ser realizada
pelo estado constitucionalmente constituído, pelos movimentos
sociais e pelos operadores jurídicos que trabalham com o direito,
para além da sua expressão legislativa, presente ou futura; isto é,
buscando atingir novas formulações conceituais, rompendo com o
aprisionamento dos modelos fixos de regras jurídicas logicamente
completas, comprometendo-se com ações que traduzam a
multiplicidade de interesses e posições assumidas na sociedade.

Resumindo, a economia solidária apresenta desafios ao trabalho
dos juristas, seja porque o direito legislado é inadequado, seja
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porque aqueles que a integram não se reconhecem nessa dimensão
do jurídico, seja porque os operadores jurídicos só vêem uma
dimensão do jurídico.

 Nós temos que refletir sobre as dificuldades que os
trabalhadores excluídos têm para inscrever novos direitos, essenciais
e complementares, e torná-los efetivos por meio de políticas
públicas que demandam não só decisões políticas, mas também
esforços teóricos por parte dos juristas. O direito à moradia, por
exemplo, os trabalhadores conseguiram inscrever na Constituição
Federal, mas não existem políticas públicas, até agora, para
concretizá-lo.  O direito a informação é fundamental; há pessoas
que deixam de ter acesso ao crédito e grupos não têm acesso à
comercialização por falta de informação. Então a informação como
direito fundamental desses grupos é algo novo que tem que ser
colocado na Constituição, na pauta dos movimentos sociais e
pensado no campo da economia solidária.

Em outras palavras, é preciso traduzir sob forma de direitos as
necessidades sociais e trabalhar com essas necessidades como direitos
fundamentais. Assim, não se trata de fazer com que determinada
população transponha a linha de pobreza, mas também fazer com
que haja a efetivação desses direitos, para dar sustentabilidade à vida
social. Renda e salário sem os direitos da cidadania não asseguram
nenhuma mudança, nenhum transformação social.

É preciso que, no espaço público, se constituam políticas
públicas que não tenham caráter meramente compensatório, porque
senão, muda o Governo, muda o dirigente, altera-se o plano e não
há instrumentos para sustentar os direitos relativos à cidadania que
são os direitos de uma economia de fundos públicos e que não
podem ser o apêndice da economia dos privados.  É algo construído
por toda a sociedade por meio de políticas públicas e pelo direito.

É com essa gama de demandas, problemas teór icos e
condicionamentos que o trabalho jurídico, vinculado à economia
solidária, às formas autogestionárias de produção e o cooperativismo
vem sendo conduzido na nossa sociedade.



Políticas públicas de
economia solidária

CAPÍTULO XII

Dione Manetti
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O governo do Rio Grande do Sul procura, desde 1998, construir
uma gestão publica diferenciada, visualizando a necessidade de
desprivatizar o estado e desestatizar a sociedade. Até então o estado
que existia era privado, ou seja, atendia a poucos, e a sociedade não era
dona do seu destino, mas sim objeto das definições de um governo
que não dialogava. Portanto, para que uma nova diretriz de
desenvolvimento seja implantada, essa lógica precisa ser mudada.

Para tanto, as políticas desenvolvidas estão voltadas para a geração de
um crescimento que realmente possa significar desenvolvimento
econômico – já que nem sempre crescimento representa desenvolvimento.
Essas políticas estão assentadas na necessidade de ampliação dos postos de
trabalho, distribuição eqüitativa da riqueza do estado e, em uma maior
oferta de produtos e serviços essenciais a toda a população.

Para compreender melhor essa decisão política do governo, é preciso
conhecer algumas características da economia gaúcha. Em primeiro lugar,
há uma predominância de pequenas e médias empresas que são
responsáveis por 77% do que é produzido no Rio Grande do Sul, e
também por 80% dos empregos gerados na indústria gaúcha. Além disso,
o Rio Grande do Sul ocupa no Brasil os postos de: o segundo maior
produtor rural; a segunda maior indústria de transformação; o segundo
pólo comercial; e o segundo maior exportador.

É importante registrar que, embora alguns níveis (como todos
sabem) de qualidade de vida se diferenciem de outros estados do país,
o Rio Grande do Sul integra um mesmo país que, hoje, vive um
processo de desigualdade social em níveis insuportáveis e, portanto,
incorpora todos esses problemas.

Contudo, as políticas de desenvolvimento nos diferentes setores de
produção, combinadas com um projeto de investimentos maciços no
apoio à agricultura familiar, às pequenas e médias propriedades rurais e
urbanas e ao assentamento de milhares de famílias sem terra, deram
condições ao estado de poder melhorar consideravelmente alguns
indicadores econômicos. Por exemplo, o PIB industrial do estado que
no período de 95 a 98 era de 4,7 %, no período de 99 a 2001 foi de
11,7%, superando os 1,7% obtidos pelo Brasil no mesmo período.
O PIB agropecuário que no período de 95 a 98 foi de 4,3%, no período
de 99 a 2001 foi 23,8%, superando mais uma vez o PIB do Brasil que
nesse período ficou em 16, 9%. Por fim, o PIB total, que de 95 a 98 foi
de 0,8%, de 99 a 2001 subiu para 11%, em contra posição do Brasil, que
neste período chegou a 6,8%. Isso demonstra de forma concreta o acerto
e a coerência do conjunto das ações que estão sendo desenvolvidas.
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Quando um processo de desenvolvimento consegue resultados
relevantes é porque foi muito mais que uma política de governo que deu
certo, na verdade, no caso do Rio Grande do Sul, ele foi determinado
pela participação popular, através do orçamento participativo, que construiu
as prioridades e definiu os setores que iam receber mais investimento.
Nesse sentido, a população gaúcha também é responsável pelos acertos,
mostrando a importância de lutar por aquilo que lhe era mais adequado,
utilizando instrumentos colocados a disposição pelo governo.

Os eixos principais da política de desenvolvimento são:
• o fortalecimento da matriz produtiva existente no estado;
• fomento a novos segmentos estratégicos;
• fomento à expansão da demanda.

Entre os principais programas dessa política encontram-se: o
Programa de Qualificação em Inovação Produtiva, que tem como
instrumento a constituição de 26 centros regionais que descentralizam
a política de desenvolvimento do Estado; e o Programa de Extensão
Empresarial, realizado em parceria com várias universidades, que busca
inovar no campo da extensão urbana, levando aos micros e pequenos
empresários uma assessoria gratuita para melhoramento e qualificação
de suas empresas. Esta ação consolida, no meio urbano, a idéia de
extensão, que já é, há muitos anos, realidade no meio rural e, como
instrumento de fortalecimento das micros e pequenas empresas, já
atendeu 9 mil empresas, envolvendo quase 110 mil trabalhadores

Na área do crédito, tem-se buscado constituir, através do Banco
do Estado – Banrisul, os instrumentos públicos de fomento à
economia, ampliando consideravelmente o número de projetos
atendidos, e também o valor de recursos liberados.

Toda essa ação, dentro da visão da economia solidária, está centrada
numa política de desenvolvimento que enxerga os setores estratégicos

PERCENTUAL DE CRESCIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL COMPARADO AO BRASIL

Rio Grande do Sul Brasil

Período de
1995 a 1998

4,7%

4,3%

4,8%

Período de
1999 a 2001

11,7%

23,8%

11%

Período de
1999 a 2001

1,7%

16,9%

6,8%

Percentual de crescimento
dos Indicadores Econômicos

PIB Industrial

PIB Agropecuário

PIB TOTAL
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do estado e compreende a importância de fortalecer as vocações locais.
Entre esses setores estratégicos, citamos os principais: calçadista, moveleiro,
máquinas e implementos agrícolas, autopeças e conservas de alimentos.

Há também o Programa de Redes de Cooperação que busca a
articulação de micros e pequenas empresas de forma coletiva, assim
como os empreendimentos da economia solidária, no sentido de
dialogar com o mercado tanto no que diz respeito à compra quanto à
venda dos seus produtos. Atualmente, são mais de 33 redes formadas
em todo o estado envolvendo cerca de 700 empresas.

Dessa forma, fica bastante claro porque foi necessário criar políticas
públicas para esse setor: o conjunto de trabalhadores tinha se
organizando coletivamente e passara a demandar do poder público,
respostas. Essas políticas efetivamente geraram crescimento, produto e
renda; e essa renda foi distribuída, o que é um elemento fundamental,
porque democratiza a economia e promove o desenvolvimento
econômico e social justo

A primeira experiência de política pública voltada para esse setor
foi da Prefeitura de Porto Alegre. E a partir dessa experiência vitoriosa,
nós passamos a ter um conjunto de outras experiências desenvolvidas
em todo o estado; outras prefeituras começaram a buscar a mesma forma.

Antes de falar sobre o Programa de Economia Solidária, seria
bom registrar que nós trabalhamos com o conceito economia popular
solidária, EPS, e entendemos por economia popular solidária todos os
conceitos possíveis que vêm sendo trabalhados e são extremamente
legítimos e devem ser aceitos, tais como, economia social, economia
popular, economia solidária

O Programa de Economia Popular Solidária tem como objetivos:
• criar novas oportunidades de trabalho e manter as já existentes;
• consolidar, através dos empreendimentos coletivos, as práticas solidárias
dos grupos que se organizam para buscar autonomia e sobrevivência;
• buscar a valorização do ser humano e do meio ambiente que são
fundamentais para que possamos ter uma vida com qualidade necessária.

Esse Programa não é entendido como uma política
compensatória e por isso, ele não está em outra secretaria, mas sim,
na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele é visto como
uma política de desenvolvimento que visualiza uma outra forma
de organização econômica e social para a sociedade, e a partir daí
estabelece novos paradigmas em termos de relações econômicas.
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O Programa é dirigido a grupos dispostos a se organizarem
coletivamente, e que apresentem projetos com viabilidade econômica,
porque de nada adianta incentivar organizações coletivas em atividades
que não consigam se consolidar socialmente. As pessoas querem
melhorar suas condições de vida, portanto, o Programa é cuidadoso
nesse sentido e só incentiva projetos e atividades viáveis.

Contribuir para consolidação dos empreendimentos solidários é
fundamental, assim, mesmo compreendendo e respeitando todos os
outros conceitos que estão em torno do termo solidariedade, o
Programa trabalha a idéia da solidariedade do trabalhador com o
trabalhador. É a solidariedade de classe, dentro de uma classe que vem
sendo explorada historicamente pelo capital e que necessita buscar
sua autonomia e independência e para tanto se organiza coletivamente
em empreendimentos produtivos com objetivo de disputar
economicamente na sociedade.

Este programa não é um programa cooperativista, porque entende
que, hoje, a forma jurídica de cooperativa é tão somente uma das
formas legais de organização coletiva da produção. O fundamental
para um empreendimento solidár io é como ele se organiza
internamente, a forma da sua gestão, a forma como o trabalho é
remunerado, e como o poder está distribuído. Se a partir daí o
empreendimento vai se organizar juridicamente como cooperativa,
associação, empresa de quotas limitadas, seja o que for, é uma opção
dos trabalhadores.

Os objetivos específicos do programa são:
• capacitar os trabalhadores para a autogestão;
• qualificar o processo produtivo dos empreendimentos;
• financiar acesso aos meios de produção;
• organizar o consumo solidário;
• constituir estruturas de distribuição e comercialização;
• estabelecer laços de cooperação entre os produtores e destes com
consumidores;
• e consolidar valores de cooperação,  solidariedade e justiça nas
relações de produção.

A ação do programa pressupõe cinco eixos fundamentais que são:
1) formação e capacitação em autogestão – para formar e capacitar

trabalhadores para a autogestão, disponibiliza-se um conjunto de
monitores que estão distribuídos por todo o estado e que fazem
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um processo de acompanhamento e de formação dos trabalhadores
e das trabalhadoras, para organização e gestão coletiva. Além disso,
esses monitores fazem um processo de formação e sensibilização
dos agentes sociais para que esses possam se capacitar para,
independente da ação institucional, desenvolver atividades de apoio;

2) capacitação do processo produtivo – a capacitação do processo
produtivo é feita por técnicos, economistas, contadores, engenheiros,
enfim, profissionais de diferentes áreas que fazem um contato com o
empreendimento e a partir daí realizam diagnósticos, elaboram projetos
para a área econômica, sugerem mudanças para soluções de problemas
e quando necessário fazem o projeto de financiamento, apresentando-
o à instituição financeira..

3) financiamento – existem linhas de financiamento que são
disponibilizadas pelo programa através do Banco do Estado do
Rio Grande do Sul, que apresentam exigências bem mais flexíveis
que as linhas tradicionais. Algumas demandas apresentam questões
que não são possíveis de serem respondidas somente pelo Banrisul,
e nesses casos, dialoga-se com o BNDES a respeito. Um elemento
importante na área do crédito, é o apoio do governo à constituição,
no estado, de 6 instituições comunitárias de crédito, que funcionam
de forma similar ao Banco Palmas –um exemplo que inspira varias
outras ações. Essas instituições não possuem vínculos administrativos
com o governo, pertencem às comunidades, e oferecem o crédito
com o estabelecimento de garantias solidárias;

4) constituição de incubadoras tecnológicas – o eixo de incubadoras
tecnológicas busca a constituição do espaço físico e o desenvolvimento
de novas tecnologias para os empreendimentos da economia solidária;

5) apoio à comercialização – O apoio à comercialização organiza a ação
dos consumidores, apóia as feiras de economia solidária, e aporta recursos
para a construção de espaços de comercialização solidária. Hoje há 9
feiras de economia popular solidária que acontecem em todo o estado.

O Programa de Economia Solidária é executado através de
parcerias. No eixo da formação e da capacitação de trabalhadores,
durante dois anos, manteve-se um convênio com a ANTEAG –
Associação Nacional de Empresas de Autogestão e Participação
Acionaria, que contribui muito para a consolidação de nossas ações.
Atualmente, há convênios com dezesseis organizações não
governamentais. Essa forma de operacionalização se explica, porque
se entende que o estado tem um papel fundamental enquanto
construtor de uma política pública, mas não deve ter a política pública
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e seus instrumentos sobre a sua exclusiva propriedade. A sociedade
tem que ter a possibilidade de se apropriar das metodologias e
participar do processo.

No eixo da capacitação do processo produtivo, são seis
universidades que, através de convênios com o estado disponibilizam
os técnicos para desenvolverem os projetos nos empreendimentos.
A idéia é não só a disponibilização dos técnicos, mas também levar
o debate de uma nova economia para dentro das academias uma
vez que o ensino formal não dialoga com esse tipo de organização
social. Já foi firmada parceria com a Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares da Coppe (ITCP-COPPE), do Rio de
Janeiro, que nos ajuda a coordenar todo o processo.

A equipe do programa está distribuída nas 23 regiões do
orçamento participativo, uma divisão regional utilizada pelo governo
no estado, e está lotada nos 26 centros regionais. Quer dizer, quando
o empreendimento quer buscar o apoio do programa, em qualquer
ação dos cinco eixos apresentados, vai até o Centro Regional de
Desenvolvimento Trabalho e Renda da sua região, e aí ele encontra
o monitor que recebe a demanda e monta o plano de trabalho.
A partir daí o empreendimento passa a ser acompanhado pelo
programa, utilizando todos os instrumentos já apresentados.

O programa até dezembro de 2001 acompanhou 301
empreendimentos que envolveram cerca de 15 mil trabalhadores, e
foram intermediados 3 mil trabalhadores portadores de deficiência.

Os empreendimentos, na forma de cooperativas e associações,
abrangem desde de pequenas cooperativas de produção artesanal,
de reciclagem de lixo, até algumas empresas do setor industrial
que foram à falência e que, a partir da disposição dos trabalhadores
em  assumir o comando, e com o apoio do  governo do estado,
hoje, estão produzindo como empresas coletivas. Um exemplo é a
constituição da cooperativa dos trabalhadores, a Eletrocop, que
deverá retomar a produção da  Enxuta, uma fábrica de lavadoras e
secadoras de roupas, que detém 35% do mercado nacional de
eletrodomésticos e que fechou em outubro do ano passado.

Em 2002, até dezembro, serão acompanhados 520 empreendimentos
que envolvem cerca de 25 mil trabalhadores. Existe, hoje, no Rio Grande
do Sul, um conjunto de unidades produtivas estruturadas e pautadas na
autogestão. A partir desse estímulo, será possível constituir um conjunto
de articulações de redes, tanto de redes de empreendimentos, que
necessitam ser fortalecidas quanto de redes de entidades de apoio.
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Há dois meses atrás, foi lançado, em parceria com as diferentes
organizações que desenvolvem ações no Programa, a Rede Estadual
de Entidades de Apoio à Economia Popular Solidária. Essa rede
reúne organizações não governamentais, universidades, governo do
estado, prefeitura, enfim, um conjunto de agentes que desenvolvem
ações nesse campo.

Dessa forma, existe um conjunto de visões e compreensões
de ações em diferentes setores e com diferentes perspectivas, dentro
do campo da economia popular solidária, mas que é importante é
que esse conjunto de ações contribuirá para o fortalecimento de
novas de deficiências.
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