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as condições históricas que produzem as idéias."

(Marx e Engels)



Aos meus pais,
Dedico.



Agradeço,

A minha família pelo apoio incondicional na realização, não só desse trabalho, como

durante toda a jornada. Aos meus pais, Túlio e Rosângela, por guiarem minhas atitudes,

desejando o melhor para mim e pela logística oferecida a qualquer hora e qualquer lugar. Aos

meus irmãos, Lívia, Clara e Marlos, pelas orientações e cwnplicidade. A minha doce avó

RacheI, pela dedicação e cuidados para que eu nunca falhasse com meus compromissos.

Ao Prof. Abegão, por me apresentar a extensão universitária e contribuir para o meu

desenvolvimento acadêmico em um campo de pesquisa que me proporcionou um imenso

aprendizado, tanto profissional quanto pessoal. Agradeço a toda dedicação.

A Profa. Lígia, pela iniciativa de trazer ao Pólo Universitário de Volta Redonda, o

projeto de fomentação de economia solidária, propiciando a discussão da essência da

administração e seu papel em outros campos de atuação~
'"As artesãs, por acolherem os trabalhos desenvolvidos na universidade, contribuindo

para um maior diálogo entre comunidade e universidade.



o trabalho discorre sobre o diálogo entre economia solidária e marketing e também
relata um caso específico sobre a interação entre universidade e comunidade nesse contexto.
A competitividade, que melhorou a produção, também modificou a estrutura das empresas e
uma das piores conseqüências tem sido o desemprego estrutural. Não obstante, as políticas
filantrópicas ou meramente assistencialistas tem se mostrado incapazes de transformar a
sociedade. Neste cenário, surgem alternativas com propostas de mudança nas relações sociais,
e um conjunto de práticas de geração de trabalho e renda de modo associativo. Uma dessas
alternativas são empreendimentos econômicos que desenvolvem produtos, serviços e sua
comercialização numa lógica econômica chamada popular e solidária. O cerne desta
economia é a prática da autogestão e a remuneração ao trabalho se dá de forma privilegiada
em relação ao lucro. Em paralelo, a orientação social do marketing tem ganhado maior
importância e suas ferramentas têm sido usadas em outros objetivos que não sejam puramente
mercantis. A pesquisa discorre sobre a relevância do marketing para esses empreendimentos
através de um estudo de caso que descreve um projeto de extensão universitária da
Universidade Federal Fluminense - UFF, a qual dá assessoria a um grupo de artesãs em
parceria com a SMAC - Secretaria Municipal de Ação Comunitária do município de Volta
Redonda. Assim, a parceria da UFF com a SMAC se configura no único movimento no
município com o objetivo de fomentar a formação de grupos, associações ou cooperativas. A
metodologia da extensão, e também o método da presente pesquisa, se baseia na pesquisa-
ação, um método particiátivo que objetiva fornecer soluções aos problemas reais,
principalmente em forma de diretrizes e ações transformadoras. O resultado da pesquisa
descreve as atividades realizadas junto as artesãs e os primeiros passos na concepção de um
plano de marketing e discute as mudanças percebidas nas artesãs em relação a percepção de
marketing. As considerações fmais discute as adaptações que o plano convencional de
marketing deve sofrer para atender as principios de economia soliária.

Palavras-chave: Empreendimentos Econômicos Solidários, Estratégias de Marketing,
Pesquisa-ação



STRACT

The work discusses the dialogue between solidary economy and marketing and also
eports a case about the interaction between university and cornrnunity in this contexto
ompetitiveness, which improved the production, also changed the structure of companies

and one of the worst consequences has been structural unemployment. Nevertheless, the
philanthropy and assistance politics have been unable to transform society. In this scenario
altematives have appeared in order to change social relations, and a set of practical of work
generation and income, organized in an associative way. One of these alternatives is an
economic enterprise that develops products, services and their commercialization in an
economic logic called "Popular and Solidary". The core of this economy is the remuneration
of work privileged in relation to profit. In the sarne time, the social orientation of marketing
has gained increased importance and its tools have been used for other purposes that are not
purely market. This research discusses the "Popular and Solidary" economy and discusses the
relevance of Marketing to these enterprises through a case study that describes an university
extension project of the UFF (Universidade Federal Fluminense), which gives advice to a
group of artisans in partnership with SMAC - Municipal Department of Community Action in
city of Volta Redonda. Thus, UFF's partnership with SMAC has beeome the only movement
in the city with the objective of promoting the fonnation of groups, associations or
cooperatives. The method of extension, and also the method of this research is based in action
research, a participatory method that aims to provide solutions to real problems, mainly in the
form of guidelines and aetions proeessing. The result of the researeh deserihes the activities
done together with the artisans and the first steps in designing a marketing plan and also
discusses the changes seen in the artisans on their perception of Marketing. The final
considerations discuss some changes in the conventional marketing plan to meet the
principIes of SoIidary economy.

Key word: Solidary Economic Enterprises, Marketing, Action-Research
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•
-TRODUÇAO

A alta produtividade, a velocidade de inovação, a capacidade de fazer ruir as estruturas

e amparo à sociedade e a imposição à coletividade da percepção daqueles que possuem

. teresse expresso no livre desenvolvimento capitalista; conduziu, segundo Laville (apud

AIGER, 2008), a três processos sucessivos de ocultamento: quanto à existência de outras

I ssibilidades modernas de organização, aptas a gerar bem-estar mantendo a economia

'embutida em sistemas de regulação politicamente instituídos; quanto à existência de outros

I °ncípios de organização econômica que não sejam mercantis; e quanto à existência a às

irtudes de outras organizações distintas da empresa privada capitalista.

Gaiger revisa, através de pesquisas empíricas, que outra conseqüência da

eneralização do intercâmbio mercantil, além da maior importância dada as relações

contratuais é a inarticulação da ação pública no cotidiano dos cidadãos. E sublinha:

..
"A medida que valores e diretivas do mercado são transpostos para as relações
humanas, tende-se ao enfraquecimento dos laços sociais. A questão social que se
sucede é por sua vez acantonada no âmbito da benevolência privada ou transferida
ao Estado, onde adquire as feições impessoais de uma solidariedade redistributiva
institucionalizada". (2008, p. 13)

Contudo, alternativas ao modelo econômico vigente existem historicamente na procura,

entre outros interesses, em desenvolver comunidades, gerar renda aos participantes e até

mesmo, aumentar a força política de grupos com pouco ou nenhuma expressão. Nesse sentido,

são fortemente utilizadas como forma de mitigar os danos das crises econômicas, e assim

ervirem de alternativa ao desemprego, a exemplo da França entre 1977 e 1984, em que uma

érie de iniciativas buscava salvar ou criar empregos através de empresas autogeridas pelos
,

próprios funcionários. E nessa época que surgem pesquisas voltadas ao campo de que

chamariam economia social. Por muito tempo, este foi um termo que se referiu a diversas

realidades distintas e passou a abarcar qualquer associação que contestasse a lógica de

desenvolvimento do capitalismo.

O presente trabalho dá maior atenção aos chamados empreendimentos solidários. As

aízes da economia solidária, segundo Singer (2002), podem ser encontradas nos autores

lássicos do socialismo utópico, o britânico Owen e os franceses Fourier e Saint-Simon em

uma fase que autor considera como cooperativismo revolucionário. A economia social dá

ais ênfase à ação racional, à integração das organizações na economia de mercado ao passo
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a economia solidária dá ênfase à reciprocidade, à intersubjetividade e ao engajamento

. dão (WAUTIER, 2004). Segundo Lechat (2002), a economia solidária se apóia numa

nomia de sujeitos desiguais, enquanto que a economia social é, pelos seus princípios e

as, wna economia de iguais.

Inserida na economia dos setores populares, uma das perspectivas da economia

idária é a de que os participantes devem estar engajados na realização de negócios dentro e

I' ra do mercado solidário. Neste aspecto, Gaiger afirma que:

"[ ...] esses empreendimentos buscam fazer da cooperação uma alavanca que sustente
o seu desempenho e os qualifique com agentes, a título plano, da economia
contemporânea. Almejam ultrapassar o nível de subsistência e manejar estratégias de
crescimento." (GAIGER, 2000)

o estudo visa compreender esses empreendimentos no campo da administração e da

~estão, no que se refere à aplicação de conhecimentos adquiridos, seja formalmente ou por

,experiência, na busca de melhores resultados. De acordo com a Secretaria Nacional de

Economia Solidária - SENAES, pode-se caracterizar a economia solidária como "o conjunto

e empreendimentos produtivos de iniciativa coletiva, com certo grau de democracia interna e

que remuneram o trabalho de forma privilegiada em relação ao capital, seja no campo ou na

cidade" (SENAES, 2004). Neste cenário, a necessidade de gerir os empreendimentos incluirá,

inevitavelmente, a criação de relacionamentos com seu entorno que resultarão em trocas,

objeto de estudo do marketing.

A preocupação do marketing é manter vivo um empreendimento que se encontra num

mercado de constante mudança. A chamada tecnologia mercadológica já foi aplicada para

encontrar soluções para serviços de saúde, para problemas populacionais, entre outros

COBRA, 2007) .. Neste aspecto, os conceitos mais recentes do marketing, procuram incluir as

,dimensões societárias, indo além das atividades econômicas puramente mercantis, e

abrangendo outras formas de organização que não visem apenas o lucro.

O presente trabalho procura delinear um diálogo entre Economia Solidária e

arketing, através de estudo de caso e metodologia especifica, sendo escolhido um método

participativo ..A economia solidária carrega uma crítica ao capitalismo que tem se mostrado

incapaz de equacionar, em bons tempos, questões sociais, tanto no plano econômico, como no

político. A pesquisa sublinha então as ferramentas de marketing que poderão ser utilizadas

or esses empreendimentos. Relata o diálogo entre lUlÍversidade e comlUlÍdade sobre estes

ois temas, através de um projeto de extensão universitária (FIG. 1). O autor do presente

,abalho possui envolvimento no tema quando surge a oportunidade de participar de um



12

o·eto de extensão universitária da Universidade Federal Fluminense - UFF, a qual dá

essoria a um grupo de artesãs em parceria com a SMAC - Secretaria Municipal de Ação

omunitária no município de Volta Redonda. O programa específico da SMAC para este fun

· o CIP - Centro de Inclusão Produtiva. Assim, a parceria da UFF com a SMAC e o CIP

onfigura-se no único movimento no município de Volta Redonda - RJ com o objetivo de

mentar a formação de grupos, associações ou cooperativas.

Figura 1: Temas e esferas abarcados pela pesquisa
Fonte: o autor

.1. O município de Volta Redonda

O município de Volta Redonda ocupa uma área de 182 Km2, situada na microrregião

o Vale do Paraíba, dentro da mesorregião Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro.

A tabela 1 apresenta os dados do Censo 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de

eografia e Estatística, em relação ao mercado de trabalho, em todos os setores do município.

Tabela 1: Indicadores de Mercado de Trabalho em Volta Redonda - Censo 2000

Masculino Feminino Total

População residente 116.740 125.323 242.063

População Economicamente 63.507 47.113 110.620Ativa (PEA)

PEA Desocupada 10.787 10.552 21.339

PEAOcupada 52.720 36.561 89.281

Fonte: CENSO/2000 - IBGE. Elaboração MTE (Adaptado pela pesquisa).
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Ao compararmos a proporção da População Economicamente Ativa .(PEA

desocupada (pessoas que não têm trabalho, mas estão dispostas a trabalhar, e que, para isso,

tomam alguma providência efetiva) de Volta Redonda com o Brasil (TAB. 2), relatamos uma

diferença significativa: 19% e 8%, respectivamente.

Tabela 2: Indicadores de Mercado de Trabalho no Brasil - Censo 2000

Masculino Feminino Total

Populaç!lo residente 92.625.387 97.194.943 189.820.330

População Economicamente 55.754.071 43.091.498 98.845.569Ativa (PEA)

PEA Desocupada 3.390.872 4.668.678 8.059.550

PEA Ocupada 52.363.199 38.422.820 90.786.019

Fonte: CENSO/2000 - IBGE. Elaboração MTE

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a renda

per capita média do município cresceu 42,40% entre 1991 e 2000. A pobreza, medida pela

proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$75,50, equivalente à

metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000, diminui 27,21% entre 1991 e 2000. A

tabela 3 apresenta ainda o índice Gini que, segundo o PNUD, mede o grau de desigualdade

existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia

de 0, quando não há desigualdade, a 1, quando a desigualdade é máxima.

Tabela 3: Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade em Volta Redonda, 1991 e 2000

1991 2000

Renda per capita média (R$ em 2000) 244,5 348,2

Proporção de pobre (%) 21,9 15,9
,
Indice Gini 0,52 0,53

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Disponível em: http://www.pnud.org.br/pnud/

o índice Gini mostra que se por um lado a renda per capita aumentou, por outro, a

desigualdade aumentou. O percentual da renda apropriada pelos 20% mais ricos e pelos 80%

mais pobres entre 1991 e 2000, pode ser vista na tabela 4.

http://www.pnud.org.br/pnud/
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Tabela 4: Percentual da renda apropriada em Volta Redonda entre 1991 e 2000

20% mais ricos 80% mais pobres To ta

1991 56,02% 43,98% 100%

2000 57,40% 42,60% 100%

Fonte: PNUD. Elaborado pela pesquisa.

De acordo com o censo de 2007, a estimativa da população neste ano é de 255.653

habitantes. Os dados em relação ao número de empregos formais e a remuneração média

desses empregos são apresentados na tabela 5.

Tabela 5:Número e remuneração média de empregos formais em 31 de Dezembro de 2007

Masculino Feminino Total

Número de empregos 37.201 22.210 59.411

Remuneração média (R$) 1.330,61 886,78 1.164,69

Fonte: RAIS/2007 - MTE. Disponível em: http://perfildomunicipio.datamec.com.br

1.2. Problemática

Os dados do Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária - SIE-S, por

pesquisa realizada entre os anos de 2005 e 2007, pela Secretaria Nacional de Economia

Solidária, identificam, somente no estado do Rio de Janeiro, a existência de 1.320

empreendimentos solidários. Destes, 108 estão presentes em Volta Redonda. O município só

perde para Rio de Janeiro e Nova Iguaçu, que possuem 201 e 154, respectivamente. Os dados

apresentados a seguir estão baseados na pesquisa da SENAES. Os empreendimentos
,

solidários do estado do Rio de Janeiro constituem em sua maioria grupos informais (GRAF.
,

1) e entre os principais motivos na criação (GRAF. 2) estão: wna alternativa ao desemprego,

uma fonte complementar de renda para os associados e desenvolvimento de uma atividade

onde todos são donos. Vale à pena ressaltar também, o quinto motivo mais apontado por esses

empreendimentos: o desenvolvimento comunitário de capacidades e potencialidades, este, um

dos objetivos principais da Economia Solidária. Quanto ao destino dos produtos e/ou serviços,

79% dos empreendimentos disseram que estes são vendidos e 13% disseram que parte é

vendida ou trocada e parte é destinada ao auto consumo dos sócios.

http://perfildomunicipio.datamec.com.br
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I
Associação Cooperativa Outras

2%

j

7%

Gráfico 1: Forma de organização dos empreendimentos - 2005 - 2007
Fonte: SIES/SENAES

Uma alternativa ao desemprego 824

Uma fonte complementar de renda

Desenvolvimento de uma atividade
onde todos são donos

Obtenção de maiores ganhos em
grupo

813

343
..•

333

Desenvolvimento comunitário 202

Motivação social, filantrópica ou
religiosa

Alternativa organizativa e de
qualificação

Condição exigida para ter acesso a
fmanciamentos

Recuperação por trabalhadores de } 16
empresa privada que faliu

162

101

100

Gráfico 2: Motivação na criação do empreendimento - 2005 - 2007 1

Fonte: SIES/SENAES

5%

• Sim
• Não

Não se aplica

Gráfico 3: Dificuldade na comercialização de produtos e/ou serviços
Fonte: SIES/SENAES

. Dos empreendimentos, 38% atendem ao comércio local ou comunitário e 29% ao

omércio municipal. Conseguem atender a nível estadual, somente 10% dos empreendimentos

1Considerado o número total de votos que o motivo recebeu
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a nível nacional, apenas 4%. Em relação à comercialização, 38% entregam diretamente ao

liente. Não excludentes 23% participam de feiras e 14% possuem lojas ou espaços próprios.
,

A maioria dos empreendimentos afmnou ter dificuldade na comercialização (GRAF.

3). A tabela 6 lista as principais dificuldades encontradas pelos grupos.

Assim, através da remuneração ao trabalho de forma privilegiada em relação ao lucro

e através da autogestão, que nasce o que podemos chamar de produto social da Economia

Solidária, a prática do trabalho social. Identifica-se a existência de um mercado social, bem

como a necessidade de wna gestão que atenda aos aspectos mercadológicos dos produtos

comerciais desse tipo de empreendimento, inseridos em um mercado capitalista.

Tabela 6: Principais dificuldades na comercialização dos produtos elou serviços2
"'"

DESCRIÇAO DAS DIFICULDADES ORDEM 1 ORDEM 2 ORDEM 3 TOTAL
O empreendimento tentou mas não conseguiu 158 52 41 251encontrar quantidade suficiente de clientes

Ninguém do empreendimento quer cuidar das vendas 16 14 8 38
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma 23 23 13 59venda (argumentação, negociação, etc.)

O empreendimento já sofreu muitos calotes e não 25 35 21 81sabe como evitar

Os preços praticados pelo empreendimento são muito 7 6 3 16altos

Os clientes exigem um prazo para o pagamento 26 50 40 116

Os compradores só compram em grande quantidade 4 16 9 29

Dificuldade em manter a regularidade do 28 44 29 101fornecimento

Falta de capital de giro para vendas a prazo 163 137 53 353
Falta de registro legal para a comercialização (emitir 65 52 40 157nota fiscal, etc)

Agentes do mercado (concorrentes, atravessadores, 24 16 5 45monopólios)

Transportei estradas 33 34 26 93
Preço inadequado dos produtos (baixos, 39 22 7 68desvalorizados)

Estrutura para comercialização (Local, espaço, 166 53 30 249equipamentos, etc)

Outra dificuldade 58 32 16 106
Não se aplica 3 O O 3

Fonte: SIES/SENAES

2 Na pesquisa realizada pela SENAES cada empreendimento numerou as dificuldades em ordem de importância
de 1 a 3.
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Existe nestes tipos de empreendimentos, a real necessidade de gestão em todas as

, as: produção, financeira, recursos humanos e, obviamente, marketing. este último, os

: os apresentados buscaram mostrar um pequeno panorama da situação mercadológica dos

preendimentos no estado do Rio de Janeiro.

Este trabalho busca entender qual a relevância do Marketing para que as metas,

acionadas aos produtos comerciais e sociais da Economia Solidaria, sejam alcançadas e

ais especificamente, compreender a carência de gestão de um grupo em formação que

ecebe orientação de um projeto de extensão universitária e como essa interferência, pode

ontribuir na gestão mercadológica sem que crie certa dependência no grupo e iniba a busca

da autonomia .

.3. Objetivos da pesquisa

Define-se como objetivo geral do trabalho, discutir a aplicabilidade das ferramentas de

marketing na consecução de estratégias mercadológicas apropriadas à realidade de

empreendimentos de Economia Solidária.

Com o objetivo geral supracitado, destacam-se três objetivos específicos da pesquisa, a

saber:

I. Discutir a relevância do marketing na consolidação de empreendimentos de Economia

Solidária.

11. Compreender o processo de aprendizagem de um empreendimento solidário na gestão

mercadológica.

lII. Elaborar, com base na metodologia da pesquisa-ação, estratégias de marketing para

um empreendimento solidário em Volta Redonda - RJ.
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,
. ECONOMIA SOLIDARIA

A economia solidária é outro modo de produção, cujos princípios básicos são a
propriedade coletiva ou associada ao capital e o direito à liberdade individual. A
aplicação desses princípios une todos os que produzem numa única classe de
trabalhadores que são possuidores de capital por igual em cada cooperativa ou
sociedade econômica. O resultado natural é a solidariedade e a igualdade, cuja
reprodução, no entanto, exige mecanismos estatais de redistribuição de renda.
(SINGER, 2002).

o presente capítulo relata os princípios da economia solidária sem se aprofundar na

discussão de suas origens, já que o objetivo da pesquisa é compreender, no campo da

administração, o desenvolvimento dos empreendimentos solidários. A origem desta economia

possui algumas variações de acordo com os diversos autores e, portanto, buscamos um limiar

que nos permita guiar para uma caracterização do real objetivo, que é uma economia norteada

pela solidariedade. Correa, Tiriba e Gaiger nos guiam para refletir sobre as diferenças entre

economia popular e economia solidária. Nas obras de Singer, Gaiger, entre outros; procura-se

compreender os princípios, propósitos e funcionamento, de maneira geral, da economia

solidária.

Segundo SINGER (2000, p.25), "a economia solidária começou a ressurgir, de forma

esparsa na década de 1980 e tomou impulso crescente a partir da segunda metade dos anos

1990. Ela resulta de movimentos sociais que reagem à crise de desemprego em massa, que

tem seu inicio em 1981 e se agrava com a abertura do mercado interno às importações, a

partir de 1990". A competitividade modificou a estrutura das empresas, melhorando a forma

de produção e fazendo com que elas se sobrepusessem a concorrência. Porém, essa mudança

provocou em uma reavaliação dos processos administrativos das empresas estatais e privadas,

que resultou em privatizações e, conseqüentemente, demissões, já que estruturas estavam se

fundindo e agora, mais de uma pessoa poderia realizar o mesmo trabalho. Assim, surgiram os

processos de downsizing, reengenharia e outros ..
,
E neste contexto que nascem as condições para surgimento de wna economia

originada nos setores populares na procura de alternativas ao desemprego estrutural causado

pela evolução do modelo capitalista. Sob outro ângulo ainda, na economia capitalista "os

ganhadores acumulam vantagens e os perdedores acmnulam desvantagens nas competições

futuras" (SINGER, 2002). Para o autor, a desigualdade do capitalismo também se dá no fato
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e que a "apologia da competição chama atenção apenas para os vencedores": empresas que

faliram, perdem créditos; empregados demitidos perdem imagem no mercado, ficando cada

vez mais difícil fica ser reempregado.

2.1. Economia Popular e Economia Solidária

Conforme Tiriba (1998), nem toda economia popular é solidária e nem toda economia

solidária é popular. A economia popular se refere a um determinado público, que abrange

desde desempregados qualificados ou não, aos totalmente excluídos dos processos de

desenvolvimento de tecnologias, dos programas sociais oficiais, da distribuição de renda e do

sistema econômico oficial (CORREA, 1998). Esta economia é entendida como sendo

composta, basicamente, por cinco tipos de atividades e empreendimentos, explicitando a

diversidade e complexidade que permeiam suas relações. (TIRIBA apud CORREA, 1998), a

saber:

• Soluções assistenciais e filantrópicas (mendicância, Programas Oficiais de

assistência, etc.);

• Atividades ilegais e pequenos delitos (venda de drogas, prostituição, pequenos

furtos, etc ..);

• Iniciativas individuais não estabelecidas e informais (vendedores em geral,

camelôs, etc.);

• Microempresas e pequenas oficinas e negócios de caráter familiar, individual ou de

dois ou três sócios (as mais diversas formas de associativismo);

• Organizações econômicas coletivas, populares e solidárias, como as Cooperativas.

Na economia solidária, existe a possibilidade de encontrarmos elementos de

solidariedade em relações de outros extratos sociais, que não populares, ou seja, podemos

perceber que nem todas as iniciativas são populares ou coletivas (TIRIBA apud GAIGER,

19~). Em geral, ela esta associada a práticas de consumo, comercialização, produção e

serviços, em que se defendem, em graus variados, a participação coletiva, autogestão,



20

emocracia, igualitarismo, cooperação, auto-sustentação e a promoção do desen 01 ·mento

umano (MISSIO et aI, 20007).

Economia solidária significa tudo que envolve a democracia na posse e controle dos
bens de produção, ou seja, representa um sistema onde se pretende eliminar o,
antagonismo de classes, cujo cerne é o trabalho. E uma proposta de sistema
econômico que, através de níveis crescentes de associação, busca sua
competitividade no mercado, baseada em uma dinâmica própria que combina a
produção doméstica de vaJores de uso com a produção mercantil. (MISSIO et aI,
2007).

Se a economia de iniciativa popular deseja ser solidária, essa solidariedade deve

refletir o comprometimento do trabalho coletivo, cooperativo e comunitário. Assim, a

solidariedade irá passar por um processo de racionalização, no aspecto da mutualidade de

interesses e deveres, que deverá se fundamentar no princípio ético. O que Arruda (2003 apud

WAUTIER, 2004) chama de "solidariedade consciente", é completar a solidariedade de

redistribuição com uma solidariedade de reciprocidade (LAVILLE, 2002 apud WAUTIER,

2004), que irá se manifestar tanto no campo político como um principio de democratização.

Outro valor nessa transformação é a democracia, que é o que estimula os associados, sob

formar de participação, de autogestão e de projeto de sociedade. Um terceiro valor, ainda, é o

potencial de socialização que representa a economia solidária, geradora de uma nova

sociabilidade, de uma nova capacidade de viver em sociedade, socialização que por meio do

trabalho é um processo de aprendizado coletivo e ao mesmo tempo profissional e político.

(WAUTIER, 2004).

A economia popular solidária (EPS), resultante da conjugação destes dois
movimentos constitui-se, portanto, não de empreenditnentos baseados na caridade e'
na filantropia, mas sim, em empreendimentos onde prevalece uma nova ética nas
relações de trabalho, a qual se centra no desenvolvimento humano e voltado para o
atendimento das necessidades (MISSIO et aI, 2007)

Segundo Gaiger, a economia popular solidária é constituída apenas por uma fração da

economia popular (FIG. 1), na qual coexistem os mais diversos arranjos - formais, informais,

ilícitos - destinados a assegurar a sobrevivência.

A economia popular, sendo ditada pela lógica da necessidade de gerar renda para o

consumo, dificilmente cogita obter alguma margem de acumulação (GAIGER, 2000). Nesse

aspecto, o autor reflete que:
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[...] os empreendimentos solidários buscam fazer da cooperação uma alavanca que

sustente o seu desempenho e os qualifique como agentes, a título pleno, da

economia contemporânea. Preocupam-se com a eficiência e com a realização de

benefícios que garantam a sua viabilidade fmanceira. Almejam ultrapassar o nível de

subsistência e manejar estratégias de crescimento (p. 5).
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Figura 1: Representação da economia popular e solidária
Fonte: GAIGER, 2000

Além disso, Gaiger (2000) apresenta ainda mais duas características:

• São alternativas econômicas para onde migram os trabalhadores que não

encontram lugar nos sistemas convencionais de gera ção e distribuição de riqueza;

• Essas práticas econômicas populares se relacionam com um fenômeno mais amplo,

denominado economia solidária, que abrange uma multiplicidade de segmentos

sociais, agentes e instituições (Laville, 1994; Razeto, 1997; Mance, 1999).

Os empreendimentos solidários têm como base, a adequada exploração das

irtualidades do trabalho cooperativo de modo a superarem a separação entre otimização

onômica e socialização dos benefícios. Na racionalidade requerida por esses

mpreendimentos, "a produtividade e a eficiência valem-se dos dividendos do trabalho

nsorciado, de sua capacidade de agregar fatores extras de rentabilidade, desde que

,irecionado em favor dos próprios produtores" (GAIGER, 1999).
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Dessa forma, Missio et aI (2007) conclui que a economia popular solidária ur e a

partir de iniciativas de base comunitárias, em geral construídas por organizações 'incu1~.....,

aos setores populares. Trata-se de atividades produtivas que tanto se inserem o r ado

quanto constituem redes de comercialização próprias (o mercado solidário)~ O am o da EP

baseado na pequena empresa comunitária, na agricultura familiar, no trabalho domés ico,

autônomo, nas cooperativas de autogestão, aos poucos superaria ° desafio do mercado e

viabilizaria sua competitividade no mesmo, constituindo uma alternativa desde o interior das

relações mercantis. Trata-se, portanto, segundo seus defensores, de um outro circuito

econômico diferenciado do mercantil-capitalista e do estatal, no qual os pobres constroem

suas próprias alternativas comunitárias de provisão material da sua existência através de

relações de solidariedade.

Ao mesmo tempo, a Economia dos Setores Populares vem assumindo novas feições.

De meio de resistência ao empobrecimento e à exclusão, estaria evoluindo, como se observa

no Chile (NYSSENS, apud GAIGER.1996. p. 28), para a condição de pólo gerador de

emprego e renda, dinâmico e auto-sustentável. Em certos casos, as ex,periências alcançam

níveis de acumulação que as habilitam a um processo de crescimento endógeno. Assumindo

uma racionalidade econômica própria e planificando seus investimentos, conciliam e reforçam

mutuamente a cooperação no trabalho e a rentabilidade econômica. Beneficiando-se de maior

estabilidade, consolidam suas bases de sustentação. Transfornnam-se, •
aSSlID, em

Empreendimentos Econômicos Solidários (FERREIRA, 2002).

2.2. Autogestão

"A autogestão constitui um sistema de organização democraticamente superior à
democracia formal praticada no capitalismo ocidental, pois dá aos indivíduos o poder
de tomar decisões relacionadas às áreas mais essenciais de seu próprio interesse. A
partir do momento em que adquirem o domínio das suas condições de trabalho, esses
indivíduos tornam-se aptos, também, a deter o controle de suas vidas sociais"
(CARVALHO, 1983 apud CASTANHEIRA; PEREIRA, 2008).

Autogerir não é uma tentativa de democratizar a economia capitalista ou a forma de

gestão dos empreendimentos capitalistas, mas mudar seus fundamentos. A autogestão

pressupõe a participação de todos os envolvidos no effi:preendimento, a discutirem e
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realizarem todos os processos que envolvem a organização e produção do trabalho se·a

prestação de serviços ou produção de bens. Neste sentido a autogestão pode ir a ser um

elemento fundamental para uma nova forma de organizar os processos de abalho podendo

quebrar com: alienação do processo de trabalho (com a autogestão todos os en olvidos no

empreendimento devem/podem participar das discussões e decisões a virem ser tomadas);

fetiche do conhecimento (com a participação de todos, num processo de educação continuada,

o conhecimento poderá ser reconstruído com a participação de todos, não sendo um privilégio

de apenas alguns); a estrutura hierarquizada e vertical (com a autogestão não temos

distribuição de poder, mas sim de responsabilidades, onde todas tem sua devida importância

nas varias interfaces que se entrelaçam).

Para Singer (2002, p.I7), a economia capitalista aplica a heterogestão, ou seja, a

administração hierárquica, formada por níveis sucessivos de autoridade, entre os quais as

informações e consultas fluem de baixo para cima e as ordens e instruções de cima para baixo.
'\

A medida que se sobe na hierarquia, o conhecimento sobre a empresa se amplia e exigem

maior iniciativa e responsabilidade do trabalhador. Nos níveis mais altos, o conhecimento em
....

tese deveria ser total, pois se ocupam das questões estratégicas. O autor discorre, neste sentido,

sobre a verdadeira realidade em que esse funcionamento da empresa capitalista ocorre. Existe

uma competitividade entre os setores (produção, marketing, financeiro, pesquisa, etc.) que

podem prejudicar a estrutura, principalmente se houver falta de comunicação e sonegação de

informações estratégicas entre esses setores ..Nesse aspecto, competição e cooperação, são a

rigor, incompatíveis.

Para Singer (2002, p.I8), a empresa solidária pratica autogestão. Quando ela é

pequena, por meio de assembléias e quando ela é grande, os sócios elegem delegados por

seção ou departamento, que se reúnem para deliberar em nome de todos. As decisões de

rotinas são feitas por gerentes, escolhidos pelos sócios ou por uma diretoria eleita pelos sócios.

No caso dessas empresas de grandes dimensões, as ordens e instruções devem fluir de baixo

para cima e as demandas e informa9ões de cima para baixo. Ou seja, os níveis mais altos são

delegados pelos mais baixos e são responsáveis perante os mesmos.

Neste contexto surgem também, as dificuldades, a partir do esforço adicional exigido

pelos trabalhadores que pretendem se auto gerir. Além de se preocuparem em cumprir as

tarefas de seu cargo, também têm de se preocupar com os problemas gerais da empresas. Não

obstante, a dificuldade em democratizar as informações.

Segundo a Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e

Participação Acionária - ANTEAG, os empreendimentos autogestionários enfrentam, no
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ercado convencional, fatores adversos: baixa escolaridade, precária qualificação profissional,

inexistência de tecnologia adequada; predomínio de uma organização do trabalho ainda nos

moldes tradicionais (paradigma taylorista/fordista); a resistência à mudan a por parte de

muitos trabalhadores para uma nova forma de organização do trabalho; a desconfiança por

parte de alguns com relação àqueles que assumem a direção da fábrica; entre outras questões

2004, p.14).

Contudo, existe um otimismo ao compreender que as pessoas não naturalmente

inclinadas à autogestão, assim como não são a heterogestão (SINGER, 2002). Há por detrás

dessa lógica, questões maiores, relacionadas à cultura e principalmente, educação. Somos

ensinados a obedecer e temer os "superiores". Todos os processos que existem,

historicamente, de lutas emancipadoras, têm contribuído para que a grande massa adote

posições mais questionadoras e críticas.

2.3. Princípiosda economiasolidária3

Valorização do trabalho sobre o excedente

Segundo Singer (2002), "o capital da empresa solidária é possuído pelos que nela

trabalham e apenas por eles. Trabalho e capital estão fundidos porque não há proprietários que

não trabalhem na empresa". Assim, a propriedade é dividida de forma igualitária entre todos

os trabalhadores e todos têm o mesmo poder de decisão.

A proposta da economia solidária é proporcionar uma melhor distribuição de renda e

assim reforçar o desenvolvimento local sustentável e a participação de todas as pessoas nos

resultados da atividade econômica no âmbito local. Dessa forma, diz-se que a economia

solidária provoca uma mudança nas relações sociais do trabalho.

Remuneração

A finalidade da economia solidária não é maximizar lucro, mas quantidade e qualidade

de trabalho. O capital não é remunerado, por isso não há "lucro", e sim, o que chamamos de

sobras, as quais terão seu destino decidido por assembléias. Dessa forma, não há recebimento

de salário, e sim retiradas de acordo com a receita obtida que será igual ou desigual de acordo

3 Princípios observados no trabalho de ZARPELON (2007).
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om decisão tomada em assembléia; as sobras terão seu destino decidido or as embléias.

GRADE E AUED, 2003).
,
E muito importante que não se confunda retirada com sobra, pois sobra é o alor que

ficou disponível após o pagamento de todas as contas devidas pelo empreendimento.

Processo decisório

A gestão da economia solidária é pautada na participação de todos no processo de

modo a exercitarem a democracia, ou seja, o exercício do poder coletivo. De um lado, as

decisões são mais assertivas por considerar a experiência de todos, e por outro, são mais

demoradas por exigir que todos que queriam participar sejam ouvidos.

Nesse modo de gestão é fundamental que haja comunicação para troca de informação
,

e conhecimento. A apropriação do conhecimento deve ocorrer de forma coletiva. E necessário

que a informação seja democratizada, pois quanto mais pessoas tiverem acesso às

informações, melhor será a organização do empreendimento"

Divisão do trabalho

A divisão do trabalho deve existir de acordo com a atividade que o empreendimento

faz e com a sua comercialização. Ela não deve existir como forma de dominação de uns sobre os

outros. Ou s~ja.cada um desempenhará tnna função que atenderá o coletivo.

Em qualquer empreendimento, as pessoas são diferentes, seja pelo fator idade, grau de

instrução, experiência ou outros. Com certeza, as atividades desenvolvidas também terão

características diferentes no seu grau de complexidade, na necessidade de esforço fisico ou não. se

precisa ter ou não experiência, enfim, isso fará com que na organização da produção e da

administração se saiba combinar: direitos iguais para pensar e definir os rumos do

empreendimento, as diferenças individuais e as diferentes exigências que são impostas em função do

exercício da respectiva atividade.

Ao se definir a fun9ão que será desempenhada por cada membro do grupo, nunca se deve

esquecer que. além de competência, são necessárias a cooperação e a ajuda mútua, levando sempre

em consideração o desejo individual, de forma que seja combinado com o desejo coletivo.
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Os empreendimentos solidários

Os empreendimentos organizam-se hoje das mais diversas formas como associações

informais ou grupos de produção, de caráter seguidamente familiar e comunitário ou, ainda,

ooperativas de trabalhadores e empresas de pequeno e médio porte. O perfil dos

mpreendimentos é traçado, principalmente, por empresas autogeridas vinculadas à ANTEAG,

ooperativas de produção e prestação de serviços e centenas de grupos e cooperativas

agropecuárias, implantadas nos assentamentos da reforma agrária, sob a batuta do MST4

GAIGER, 2000).

Na perspectiva da economia popular solidária (ESS), existem diversos atores (FIG. 2).
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Figura 2: Diversos atores da economia popular solidária.
Fonte: GAIGER, 2003

A Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES considera como

empreendimento solidário, aquelas organizações que possuam as seguintes características:

• Coletivas e suprafamiliares (associações, cooperativas, empresas autogestionárias,

grupos de produção, clubes de trocas etc.), cujos participantes são trabalhadores

4 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fundado em 1985 e hoje com capacidade de ação em todo o
território nacional.
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dos meios urbano e rural que exercem a autogestão das atividades e da alocação

dos seus resultados.

• Permanentes (não são práticas eventuais). Além dos empreendimentos que já se

encontram implantados, em operação, devem-se incluir aqueles em processo de

implantação quando o grupo de participantes já estiver constituído definido sua

atividade econômica.

• Que podem dispor ou não de registro legal, prevalecendo a existência real ou a

vida regular da organização.

• Que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços,

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

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

consumo solidário. As atividades econômicas devem ser permanentes ou principais,

ou seja, a razão de ser da organização.

• São singulares ou complexas. Ou seja, deverão ser consideradas as organizações

de diferentes graus ou níveis, desde que cumpridas as características acima

identificadas. As organizações econômicas complexas são as centrais de

associação ou de cooperativas, complexos cooperativos, redes de

empreendimentos e similares.

Para fins de compreensão e objetivos da pesquisa, destacam-se duas formas de

organização: a associação e a cooperativa. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas - SEBRAE, de Minas Gerais, a diferença essencial entre as duas está na

natureza dos dois processos. Enquanto as associações são organizações que tem por finalidade

a promoção de assistência social, educacional, cultural, representação política, defesa de

interesses de classe, filantrópicas; as cooperativas têm finalidade essencialmente econômica.

Seu principal objetivo é o de viabilizar o negócio produtivo de seus associados junto ao

mercado. Enquanto a associação é adequada para levar adiante wna atividade social, a

cooperativa é mais adequada para desenvolver uma atividade comercial, em média ou grande

escala de forma coletiva, e retirar dela o próprio sustento.

O SEBRAE ainda diz que em uma associação, os associados não são propriamente os

seus "donos". O patrimônio acumulado pela associação em caso da sua dissolução deverá ser

destinado à outra instituição semelhante conforme determina a lei e os ganhos eventualmente

auferidos pertencem à sociedade e não aos associados que dela não podem dispor, pois os

mesmos, também de acordo com a lei, deverão ser destinados à atividade fim da associação.
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a maioria das vezes os associados não são nem mesmo os beneficiários da ação do trabalho

a associação. A associação tem uma grande desvantagem em relação à Coopera i a, ela

engessa o capital e ° patrimônio, em compensação tem algumas vantagen que compen am

grupos que querem se organizar, mesmo para comercializar seus produtos: o gerenc'amento é

mais simples e o custo de registro é menor.

2.4.1 Cooperativismo

No Brasil, o órgão máximo de representação das cooperativas é a Organização das

Cooperativas Brasileiras - OCB, criada em 1969, durante o IV Congresso Brasileiro de

Cooperativismo. Segundo a OCB o cooperativismo é um movimento, filosofia de vida e

modelo socioeconômico capaz de Wlir desenvolvimento econômico e bem-estar social. Seus

referenciais fundamentais são: participação democrática, solidariedade, independência e
,

autonomia. E o sistema fundamentado na reunião de pessoas e não no capital. Visa às

necessidades do grupo e não do lucro. Busca prosperidade conjunta e não individual. Estas

diferenças fazem do cooperativismo a alternativa socioeconômica que leva ao sucesso com
,

equilíbrio e justiça entre os participantes. Os dados da OCB (GRAF. 4) mostra a evolução no

número de associados em cooperativas no Brasil com uma variação de mais de 282% entre

1990 e 2008 em 7.682 cooperativas, a maioria concentrada nas regiões Sudeste e ordeste.

Essas cooperativas criaram mais de 250.000 empregos.
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Gráfico 4: Número de associados (em milhões) em cooperativas entre 1990 e 2008
Fonte: OCB, 2009
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o quadro 1 narra um pequeno histórico, baseado no trabalho de CR ZI 2 a

primeira cooperativa. Essa cooperativa, segundo Singer (2002), iniciou o a

cooperativo de consumo para superar uma crise. Com o passar do tempo ou o

surgiram, e então fizeram o desdobramento para uma cooperativa de produ ão. 00 erati a

era baseada em propósitos como: armazém para venda de alimentos e e tuários comprar ou

construção de casa para os membros associados, fabricação de produtos que a sociedade

julgue convincentes para empregar os sócios que se encontrem sem trabalho, entre outros

(CRUZIO, 2003).

Quadro 1
Breve histórico da cooperativa de Rochdale

As primeirns cooperativas surgirnrn no início do século XVIII na Europa, espe-
cialmente na Inglaterra, como meio de enfrentar as consequências econômicas e so-
ciais da Revolução Industrial, que opusera a classe dos capitalistas, proprietários dos
meios de produção, à classe dos proletários, que vendiam sua força de trabalho.

Foram essas condições sociais, políticas e econômicas desfavoráveis à classe dos
operários que levaram um grupo de 32 alfaiates, carpinteiros e trabalhadores braçais a
criar em 1844, na cidade de Rochdale, na Inglaterra, a primeira cooperativa oficialmente
registrada como friendly society. Os membros do grupo, conhecidos como Pioneiros de
Rochdale, passaram a promover frequentes reuniões para discutir os objetivos sociais de
sua cooperativa.

Tais propósitos seriam depois aprimorados e transfonnados nos princípios
básicos do cooperativismo, constantes até hoje dos estatutos sociais de todo e qualquer
tipo de cooperativa.

Segundo os Pioneiros de Rochdale, o espírito que os orientaria em seus negócios
deveria basear-se numa cooperação equitativa, ou seja, as atitudes de seus integrantes
seriam justes, igualitárias, sinceras e contrárias a qualquer fraude na prestação de serviços a
seus membros e/ou terceiros.

Uma vez definidos os objetivos sociais e o ideário da equidade, os Pioneiros de
Rochdale passaram a desenvolver wn conjWlto de valores com base na justiça, liberdade,
igualdade e segurança. Tais valores guiariam todas as relações de troca dentro e fora da
cooperativa, as interações de ordem social, política e econômica entre os membros, seus
familiares e a comwridade locai.

Os princípios que a cooperativa seguia foram imortalizados como os princípios

universais do cooperativismo (SINGER, 2002), são eles:

Fonte: CRUZIO, 2003

• Livre adesão e livre saída dos associados.

• Igualdade de direitos e deveres dos associados.

• Compras e vendas à vista na cooperativa.
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• Juro limitado ao capital investido.

• Retomo proporcional.

• Operação com terceiros.

• Formação intelectual dos associados.

• Devolução desinteressada dos ativos líquidos.

Historicamente, outros tipos de cooperativas foram surgindo. A primeira de consumo,

logo após a de crédito, a de compra e venda e a de produção. Hoje, a OCB analisa as

cooperativas pelo ramo de atividade em que ela atua devido à diversidade de setores em que

podemos encontrar essas cooperativas .. Os ramos são: agropecuário, conswno, crédito,

educacional, especial, habitacional, infra-estrutura, mineral, produção, saúde, trabalho,

transporte e turismo e lazer.

Destacam-se aqui duas formas de cooperativas: a de produção e a de trabalho. No que

diz respeito à diferença entre as duas cooperativas (ANTEAG, 2004, p.29), pode-se concluir

que:

1. Cooperativa de Trabalho é aquela onde os cooperados prestam serviços pessoais a

terceiros, com intermediação da cooperativa.

2. Cooperativa de Produção é aquela onde os cooperados contribuem, reciprocamente,

com uma atividade profissional, para a produção de um bem. Observe-se que na

Cooperativa de Produção é possível a prática de atos não cooperativos, como por

exemplo, a contratação de empregados, ou mesmo de outra empresa, para completar

ou complementar a produção de um bem, quando então a cooperativa se equipara, para

todos os fins, a empresa mercantil normal.
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3. MARKETING E PERSPECTIVAS MERCADOLÓGICAS EM ECONOMIA
SOLIDÁRIA

3.1. Os vetores e dimensões da economiapopular solidária

A concorrência comercial é um processo inserido na economia solidária, uma vez que

há a necessidade de materializar estratégias solidárias, no sentido em que sejam viabilizados

nichos de mercado, conquanto não se intensifique a disputa entre os participantes (GlRAD-

NUNES, 2004).

A representação do solidarismo empreendedor (FIG. 3) proposta por Gaiger, ilustra o

elo entre solidariedade e empreendedorismo. A consequência dessa representação resulta em

um dimensionamento do empreendimento econômico solidário (ESS), que procura integrar às

at~vidades empreendedoras, estratégias norteadas pela solidariedade consciente.
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Figura 3: Solidarismo empreendedor
Fonte: GAIGER, 2003
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Gaiger (2003) estabelece alguma dessas dimensões baseada nos dois vetores: o

olidário e o empreendedor que atuam sobre o empreendimento econômico solidário (FIG. 4).

/

A autogestão inclui a democracia, autonomia e participação; e estão presentes:

• Eleições diretas

• Decisões coletivas

Figura 4: Vetores de economia popular solidária
Fonte: GAIGER, 2003

• Acesso aos registros e inform~ções

• Predominância de trabalhadores-sócios

• Aportes individuais similares

• Participação na gestão cotidiana

• Eqüidade entre homens e mulheres

A cooperação inclui a mutualidade, colaboração, gratuidade e compromisso; e estão

presentes:

• Coletivização dos meios de produção

• Indivisão social do trabalho

• Remuneração segundo necessidades

• Práticas de convivência e ajuda mútua

• Práticas de intercooperação

• Engajamento comunitário

• Participação em movimentos e organizações
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A eficiência inclui benefícios, resultados e qualidade; e estão presentes:

• Melhoria nas condições de vida dos associados

• Remuneração superior à do mercado

• Preservação econômica do empreendimento

• Preservação social do empreendimento

• Contabilidade econômico-financeira

• Estratégias de mercado

A viabilidade inclui a perenidade, auto-suficiência, eco-sustentabilidade; e estão

presentes:

• Planos e fundos de investimento

• Incremento produtivo do empreendimento

• Ampliação social do empreendimento

• Ações de preservação ecológica e ambiental

• Qualificação e educação dos trabalhadores

• Parcerias e articulações

• Auto-suficiência econômico-financeira

É possível perceber que os vetores envolvem em vários aspectos o cGl:mpoda

Administração. Este capítulo trata das questões de mercado e das ferramentas que possam

favorecer um empreendimento econômico solidário em sua gestão mercadológica.

3.2. Marketing: conceitos

Marketing é um processo que se ocupa, essencialmente, com trocas. Portanto, onde

houver relacionamentos de trocas, podemos dizer que há marketing. Dessa forma, o conceito

passou por algumas evoluções, sendo entendido no início da segunda metade do século XX,

pela American Marketing Association - AMA, como atividades que dirigem o fluxo de bens e

serviços do produtor ao consumidor (COBRA, 2007). Ainda segundo o autor, Philip Kotler e

Sidney Levy sugeriram, em 1969, que o conceito deveria abranger também as instituições não

lucrativas; isto é, levar em conta as mudanças nas relações sociais. A partir disso, tem-se

variadas discussões a respeito dos limites do marketing e quais fenômenos deveriam ser

incluídos no seu escopo e quais não deveriam. Philip Kotler partiu então para um conceito que

fosse mais genérico e, em suas obras mais recentes, define, de maneira geral, que:

.t! • C •úBT •f31bt!ot ca do Mar! \.
MfC •Uf I NO 'T 1RIO DE VG-LTA REDOWC..
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o marketing é um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e
organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio de criação e troca de valor
com os outros. Em um contexto mais especifico dos negócios, o marketing envolve
construir -relacionamentos lucrativos e de valor com os clientes. Assim, definimos
marketing como o processo pelo qual as empresas criam valor para os clientes e
constroem fortes relacionamentos com eles para capturar valor dos clientes.
(KOTLER, 2007).

Antes, o foco se dava no produto, que por meio da venda e promoção, geraria um

ucro pela venda. Hoje, o foco se dá na necessidade do cliente, que através do marketing

. tegrado, irá gerar lucro através da satisfação do cliente (COBRA, 2007, p.34).

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às
relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos
consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e
considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações
causam no bem-estar da sociedade. (LAS CASAS, 1987 apud FERREIRA, 2002)

Em Kotler (2000), o conceito de marketing pode assumir um caráter gerencial ou

social: "ciência da escolha de mercados-alvo, e da captação, manutenção e fidelização de

clientes por meio da criação, entrega e comunicação de um valor superior para o cliente".

Essa definição é por ele denominada como "orientação de marketing societal". Para Morgan

(1996), a filosofia do marketing societal tem suas origens no questionamento da legitimidade

e aceitação da filosofia de marketing. Essa definição é um questionamento se a orientação de

marketing pura deixa de considerar possíveis conflitos entre desejos do consumidor em curto

prazo e seu bem-estar em longo prazo (KOTLER, 2007). Assim, a definição considera que as

empresas devem desenvolver condições sociais e éticas em suas práticas de marketing,

equilibrando critérios freqüentemente conflitantes entre os lucros da empresa, a satisfação dos

desejos dos consumidores e o interesse público.

3.3. Composto de marketing

A expressão composto de marketing é o aportuguesamento do termo marketing-mix.

Referes-se ao conceito dos 4 Ps de Jerome McCarthy, autor norte-americano. Esse conceito é

considerado por diversos autores como um dos mais significativos esforços de defirução do
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copo de marketing (COBRA, 2007). Segundo Kotler (2007), é o "conjunto de ferramentas

e marketing táticas e controláveis que a empresa combina para produzir resposta que deseja

no mercado-alvo". Essas variáveis são agrupadas nos 4 Ps:produto, preço, praça e promoção.

• Produto: Significa a combinação de bens e serviços que a empresa oferece para o

mercado-alvo. Inclui: variedade, qualidade, design, características, nome de marca,

embalagem e serviços.
,

• Preço: E a quantia de dinheiro que os clientes têm de pagar para obter o produto.

Inclui: preço de tabela, descontos, concessões, prazo de pagamento, condições de

financiamento.

• Praça: Envolve as atividades da empresa que disponibilizam o produto aos

consumidores-alvos. Inclui: canais de 'distribuição, cobertura, variedade, locais,

estoque, transporte e logística.

• Promoção: Envolve as atividades que comunicam os pontos fortes do produto e

convencem os clientes a comprá-lo. Inclui: Propaganda, venda pessoal, promoção

de vendas e relações públicas

Marcas

Segundo o dicionário da AMA - American Marketing Association (1996), marca é um

nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende

identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los

daqueles dos concorrentes. O comprometimento com a compra de uma marca especifica é

denominado lealdade de marca (CHURCHILL Jr.; PETER, 2000). Os consumidores, ao

comprarem os produtos, associam à marca uma série de atributos, com base em infotmações

ou experiências anteriores adquiridas. Kotler (2005:430) lista algumas vantagens do uso de

uma marca:

• Um nome de marca ajuda a empresa a processar pedidos e solucionar problemas.

• O nome da marca da empresa oferece proteção legal aos aspectos exclusivos do

produto.

• O uso de marca ajuda a empresa segmentar seus mercados.
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Segundo Kotler (2007), o ' valor percebido pelo cliente é a avaliação que o cliente faz

a diferença entre todos os beneficios e todos os custos de uma oferta ao mercado em relaçao

as ofertas dos concorrentes". Este benefício vai além das vantagens da utilização do produto

m si como, por exemplo, a experiência de possuir determinada marca, ou seja, são benefícios

funcionais e emocionais. ° custo vai além do preço, inclui também todo o esforço que o

cliente faz para obter aquele produto: custos monetários, tempo, energia e psicológicos.

ROJO, 2006).

A seqüência de criação e entrega de valor (FIG. 5), considera o marketing estratégico e

o marketing tático, que se ocupa das táticas a curto prazo. Este processo agrupa o composto

de marketing em três ações: selecionar o valor, fornecer o valor e comunicar o valor.

B

p

Figura 5: Seqüência de criação e entrega de valor
Fonte: Adaptado de LANNING; MICHAELS apud ROlO (2006)
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o plano estratégico define a missão e os objetivos gerais da empresa. Nesse plano

deve ser considerado as estratégias de marketing - a lógica de marketing por meio da qual a

empresa espera criar valor para o cliente e construir relacionamentos lucrativos com ele e

alcançar esses objetivos estratégicos pela segmentação de mercado (quais clientes servir) e

estratégias de diferenciação e posicionamento (como fazer) (KOTLER, 2007).

Segundo Kotler (2007), a administração do processo marketing requer quatro funções:

análise (qual a situação da empresa? qual é o ambiente de marketing?), planejamento (quais

são as estratégias para se atingir os objetivos), implementação (transformar os planos em

ações) e controle (avaliar os resultados e adotar medidas corretivas). O planejamento resulta

em um documento - o plano de marketing - que guiará todas as atividades de marketing.

o plano de marketing

O plano de marketing deve ser fundamentalmente estratégico e sua elaboração é uma

contribuição valiosa para o posicionamento de uma empresa orientada para o mercado. O seu

uso é tipicamente interno e deve guiar as atividades da empresa de maneira coerente e ser

revisto com regularidade. (ROJO, 2006)

Quadro 2
Conteúdo de um plano de marketing

SEÇÃO PROPÓSITO

Resumo
executivo

Apresenta um breve resumo das principais metas e
recomendações do plano para ser avaliado pela
administração.

Descreve o mercado-alvo e a posição da empresa nele,
incluindo informações sobre o mercado, o desempenho do
produto, a concorrência e a distribuição. Podemos encontrar
nessa seção:
• Uma descrição do mercado que define seus principais
segmentos e em seguida analisa as necessidades dos
clientes.

Atual situação do
marketing



Análise das
ameaças e
oportunidades

• Uma análise do produto, que mostra a margem bruta dos
principais itens da linha de produtos.
• Uma análise da concorrência que identifica os principais
concorrentes e avalia a posição de cada um no mercado e
suas estratégias referentes à qualidade do produto,
determinação de preços, distribuição e promoção.
• Uma análise da distribuição que avalia as recentes
tendências das vendas e outros avanços nos principais
canais de distribuição.

Avalia as principais ameaças e oportunidades com as quais
o produto pode deparar, o que ajuda a administração a
prever importantes acontecimentos, tanto positivos como
negativos, que poderiam causar impacto na empresa e em
suas estratégias.

Declara os objetivos de marketing que a empresa
gostaria de conquistar durante o período de realização
do plano e discute as principais questões que afetarão
essa conquista.

Objetivos e
questões
essenclals

Estratégia de
marketing

Resume a ampla lógica de marketing por meio da qual a
unidade de negócios espera alcançar seus objetivos de
marketing, bem como as estratégias específicas para os
mercados-alvo, o posicionamento e os níveis de despesa
com marketing. Como a empresa criará valor para os
clientes a fim de capturar valor deles em troca? Essa seção
resume ainda as estratégias específicas para cada elemento
do mix de marketing e explica como cada uma delas
responde às ameaças, oportunidades e questões essenciais
descritas anteriormente no plano.

Descreve como as estratégias de marketing serão
transformadas em programas de ação específicos que
respondam às seguintes questões: O que será feito? Quando
será feito? Quem vai fazê-lo? Quanto custará?

Especifica um orçamento de marketing que é
essencialmente um. relatório de lucros e perdas projetados.
Ele mostra a receita esperada (previsão do número de
unidades vendidas e o preço médio líquido) e os custos
esperados (de produção, distribuição e marketing). A
diferença entre receita e custos é o lucro projetado.

Resume o controle que será utilizado para monitorar o
progresso do plano e para permitir que a alta administração
analise os resultados da implementação e identifique os
produtos que não estão alcançando suas metas. Inclui
mensurações de retomo do investimento de marketing

Programas de
ação

Orçamentos

Controles

Fonte: KOTLER (2007, p. 45)

38
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3.6. Marketing social

Aqui, procura-se um diálogo entre o marketing social dos autores da segunda geração,

por considerarem os 4P's na utilização do meio social, no caso, Kotler e Roberto, e os

conceitos dos autores da terceira geração, que têm como representante, Miguel Fontes, que

analisa as questões dos impactos e da associação do Marketing Social com as políticas sociais ..

A primeira geração do Marketing Social tem raízes profundas na Quarta Era da Saúde

Pública, na década de 60, a partir da idéia central de se utilizar as ferramentas do marketing

comercial para a área de saúde pública. As estratégias de saúde pública não consideravam as

demandas como base e, por isso, não alcançavam os impactos pretendidos pelos gestores.

Assim, surgiu a primeira geração do marketing social, encabeçada por Richard Manoff, que

"evidenciava o uso dos meios massivos de comunicação como a estratégia fundamental de

marketing para a área social" (FONTES apud LARO, 2006).

Como definição ao marketing social, cita-se Fontes e Schiavo (apud FONTES, 2008):

"marketing social é a gestão estratégica do processo de introdução de inovações a partir da

adoção de conhecimentos, atitudes e práticas individuais e coletivas orientadas por preceitos

éticos, fundamentados nos direitos hwnanos e na eqüidade social" (p. 80). O marketing social,

então, atua em um mercado social e oferece um produto social, ambos tratados mais adiante.

Quanto às estratégias, Kotler (1992) define como plano de marketing social, o mesmo

plano apresentado na seção 3.4.1, porém, substituindo os objetivos comerciais pelos objetivos

sociais e as estratégias são baseadas nos mesmos 4 Ps do marketing comercial. Os esforços do

marketing, para Kotler e Fontes, devem ser direcionados para o público-adotante.

3.6.1 Diferenças entre marketing social e marketing de causas sociais

Existe uma grande discussão sobre o marketing social, seu escopo e sua função.

Destaca-se aqui, a separação entre marketing social e marketing de causas sociais. Este último

é um conceito muito utilizado no Reino Unido, pelo "Business in the Community", um

movimento de empresas que visam a melhoria contínua no impacto positivo que causam

sobre a sociedade. O conceito é definido pelo movimento como "uma atividade comercial

pela qual as empresas e instituições de caridade ou as boas causas fonnam uma parceria para

promover uma imagem, produto ou serviço para benefício mútuo". (ADKlNS, 2005). De
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ordo com Adkins (2005), "se aceitarmos que mix de marketing consiste nos Ps [...] o

arketing de causas sociais se enquadra no mix promocional".

O que se tem são ações de empresas que vinculam sua imagem a uma oa causa. Is o

ode ser feito de diversas formas, mas sempre ligadas à promoção. E emplos são a

ropaganda, a empresa faz a publicidade de alguma causa social; patrocínio de causas sociais;

licenciamento, uma forma bem comercial, em que a empresa usa o logotipo de uma

instituição de caridade em seus produtos; marketing direto, a empresa utiliza dos bancos de

dados de instituições de caridade ou ONGs e utilizam promoção em que a compra de um

produto ou contrato tenha um retomo financeiro à essa instituição ou ONG.

3.6.2 Mercado Social

Fontes (2008) reflete sobre relações que não apresentam nem características

assistencialistas, nem comerciais. Quando um indivíduo decide parar de fumar, este novo

comportamento ou produto social irá beneficiar ao próprio adotante e a sociedade. Contudo,

existe um preço a ser pago, pois o prazer individual da droga terá de ser dispensado. A relação

de troca nesse mercado acontece entre um agente de mudança e um indivíduo que adotara os

produtos sociais.

No entanto, o mercado social tem uma diferença bastante importante em relação aos,
outros dois mercados (comercial e assistencialista). E o único mercado em que, na
relação de troca, não é o agente de mudança que "ganha" algo com aquisição - por
parte do adotante - de um certo produto social ofertado, mas, sim, a sociedade. A
preservação do meio ambiente em função de um comportamento saudável e
respeitoso por um adotante qualquer trará beneficios a toda sociedade. Assim, a
adoção de certos comportamentos, atitudes ou práticas reverte em beneficios
coletivos a toda sociedade (FONTES, 2008, p.16).

Figura 6: Representação do mercado social
Fonte: FONTES (2008, p.16)
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Ainda segundo Fontes (2008), no caso do mercado social, "a opção a ser escolhida, a

partir da relação custo-benefício evidenciada, é sempre aquela em que o benefício social será

maior que os custos individuais para a adoção de um determinado produto social (entendo

sempre como comportamento ou idéia)."

3.6.3. Produto Social

Kotler (1992) define que "o abandono de uma idéia ou comportamento adverso ou a

adoção de novas idéias e comportamentos é o objetivo de marketing social". Assim, o produto

do mercado social são as idéias e comportamentos (FIG. 6).

Figura 7: Produtos de marketing social
Fonte: KOTLER; ROBERTO (1992, p.26)

Para Kotler (1992), a idéia pode tomar forma de crença (percepção que se tem sobre

uma coisa concreta, não implica avaliação), atitude (avaliação positiva ou negativa de pessoas,

objetos, idéias ou comportamentos) ou valor (idéias gerais do que é certo e errado). A prática

social pode ser a ocorrência de uma única ação, ou o estabelecimento de um padrão alterado

do comportamento. O objeto tangível refere-se a produtos físicos que podem acompanhar a

campanha (ex. pílula anticoncepcional como incentivo nas campanhas de planejamento

familiar).
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Crúzio (2003, p. 23) defme o marketing social desses empreendimentos como" a arte

de dirigir, gerenciar e executar o composto de marketing (...) e, ao mesmo tempo, promover o

desenvolvimento social, político e econômico dos associados, empregados, familiares e

membros da comunidade local". Na mesma obra, é traçado um paralelo entre as atitudes

praticadas pelo marketing comercial e pelo marketing social em relação às idéias, propaganda

e visão sobre o lucro (Quadro 2).

A percepção de Crúzio aponta para o marketing social na cooperativa, principalmente

no que tange ao comportamento deste empreendimento em sua gestão. Assim, o

comportamento ético abordado pelo autor, se refere às ações da cooperativa para que não fira

os princípios do cooperativismo.

Quadro 2
Diferenças básicas entre marketing social e marketing empresarial

No que diz respeito à concepção do marketing: na empresa comum, o
marketing empresarial é fundamentado no marketing reativo, isto é, procura
encontrar uma necessidade declarada no mercado e, simplesmente, a preenche. Nas
cooperativas, o marketing social é baseado no marketing proativo, ou seja, procura
antecipar-se às necessidades, interesses, preferências ou percepções que os
mercados internos e externos possam vir a ter no futuro próximo.

Quanto a idéias e veículos da mídia: o marketing empresarial faz uso de
idéias e veículos da mídia para inserir no mercado-alvo os produtos ou serviços da
empresa. Nas cooperativas, o marketing social utiliza idéias e veículos da mídia
para que os associados criem relações produtivas e comerciais de longo prazo com
consumidores, revendedores, contratantes de serviços etc.

Com relação à propaganda: na empresa comum, o marketing empresarial
faz usa da propaganda para induzir ao consumo possíveis mercados-alvo. Nas
cooperativas, o marketing social utiliza a propaganda para que os associados
divulguem seus produtos ou serviços entre os consumidores, revendedores etc.

No tocante ao lucro: na empresa comum, o marketing empresarial emprega
os elementos do composto de marketing (os 4 pês: produto, preço, ponto-de-venda
e promoção) para aumentar as vendas e remunerar os investidores, conforme o
volume do capital investido. Nas cooperativas, o marketing social gerência o
composto de marketing para atender às necessidades e preferências de associados,
consumidores, fornecedores, revendedores, membros da comunidade local etc.,
sendo o lucro (sobras líquidas) distribuído entre os associados proporcionalmente
ao volume da atividade de cada um dentro ou fora da cooperativa.

Fonte: CRUZIO (2003, p. 24)



4. MÉTODO

A metodologia é composta de duas partes. A primeira constitui-se no estudo

exploratório, através de pesquisa bibliográfica e documental, que resultou na revisão

bibliográfica presentes nos primeiros capítulos, que abrangem economia solidária e marketing.

A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a

tomá-lo explícito ou a construir hipóteses (GIL, 1991).

A segunda parte é o desenvolvimento de um estudo de caso. Para fins de metodologia,

considera-se a coleta de dados dessa pesquisa como pesquisa-ação, dentro de uma extensão

universitária, e que está baseada em um ciclo de aprendizagem vivencial ao procurar

desenvolver a capacidade de artesãs no desenvolvimento de seu próprio empreendimento

solidário, bem como compreender todo o entorno que interfere nesse aprendizado.

4.1. Extensão universitária

o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras

definiu Extensão como o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a

Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a

sociedade (2007, p. 17). Nesse sentido, a extensão, ainda segundo ° Fórum, além de

instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, é um trabalho interdisciplinar

que favorece a visão integrada do social. O quadro 3, apresenta as diretrizes que guiam a

extensão universitária.

Para Sousa (2005), "esta concepção traz a Extensão muito mais como instrumento

viabilizador da função social da universidade do que exclusivamente como processo

educativo". Porém, a questão da extensão universitária deve ser entendida num sentido mais

amplo, pois nesse processo deve existir não somente a intervenção da universidade nos

problemas sociais, mas também, um relacionamento em que as trocas sejam benéficas para
,

ambos os lados. E dessa forma que a abertura da universidade para as influências, demandas e

necessidades da sociedade que irá detenninar a relevância do conhecimento produzido e

disseminado por ela. Procura-se entender a extensão universitária
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Muito mais do que simples prestação de serviços, unidirecionada, sem qualquer
feed-back como ação retro-alimentadora dos seus objetivos, a extensão deve ser um
conjooto integrado de atividades desenvolvidas. Um de seus requisitos
imprescindíveis é sua focalização desde uma perspectiva multidisciplinar, incluindo,
ao mesmo tempo, um enfoque político. Os problemas vivenciados por alunos e
professores são problemas concernentes a várias ciências - tanto naturais quanto
sociais - mas são também problemas da sociedade (PEREIRA, 2001).

Quadro 3
Diretrizes para a extensão universitária

Impacto e transformação: estabelecimento de uma relação entre a Universidade e
outros setores da Sociedade, com vistas a uma atuação transformadora, voltada para
os interesses e necessidades da maioria da população e implementadora de,
desenvolvimento regional e de políticas públicas. E necessário eleger as questões
mais prioritárias, com abrangência suficiente para uma atuação que colabore
efetivamente para a mudança social
Interação dialógica: desenvolvimento de relações entre universidade e setores
sociais marcadas pelo diálogo, pela ação de mão-dupla e de troca de saberes para
uma aliança com movimentos sociais de superação de desigualdades e de exclusão;
Interdisciplinaridade: caracterizada pela interação de modelos e conceitos
complementares, de material analítico e de metodologias, buscando consistência
teórica e operacional que estruture o trabalho dos atores do processo social e que
conduza à interinstitucionalidade, construída na interação e inter-relação de
organizações, profissionais e pessoas;
Indissociabilidade ensino - pesquisa - extensão: toda ação de extensão deverá
estar vinculada ao processo de formação de pessoas e de geração de conhecimento,
tendo o aluno como protagonista de sua formação técnica para obtenção de
competências necessárias à atuação profissional, e de sua formação cidadã -
reconhecer-se agente da garantia de direitos e deveres, assumindo uma visão
transformadora e um compromisso.

Fonte: Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (2007)

4.2. Pesquisa-Ação

A segunda parte constitui-se na dissertação de atividades realizadas em um projeto de

extensão universitária, e que somado a pesquisa para o presente trabalho, está baseada no

conceito de da metodologia da Pesquisa-ação. Segundo Thiollent (1996), este é um tipo de

pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com

uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo

cooperativo ou participativo. Identifica-se, na utilização deste método, mais riqueza para o

trabalho acadêmico, como também para o grupo em análise no estudo de caso, tendo em vista,
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o interesse do mesmo em solucionar problemas práticos. Para efeitos de contraste e

compreensão da proposta, podemos afirmar que

"Se por um tempo o papel da ciência foi descrever, explicar e pre er os fenômenos,
impondo ao pesquisador ser um observador neutro e objetivo, a pesquisa-ação
começa a adotar um encaminhamento oposto, conseqüência de sua finalidade, ou
seja, independente do tipo de concepção, visão política e de sociedade que reflete,
ela necessariamente deveria levar à tomada de posição dos participantes" (MOLINA,
2007).

,
E importante sublinhar a diferença entre outra metodologia participativa, chamada de

pesquisa participante. A pesquisa participante também prevê a interação entre pesquisadores

e participantes do problema ou situação estudadas (GIL, 1991). Mas ao contrário da pesquisa-

ação, não existe a intervenção na resolução do problema por parte do pesquisador e dos

participantes (DENCKER; DA VIA, 2001).

As contribuições esperadas, com a adoção desse conceito na extensão universitária, é

favorecer o cotejo do saber formal e saber informal na condução de formação e

desenvolvimento de emprendimentos solidários no que tange o papel de entidades de apoio,

em particular, a universidade. Em especial, este trabalho, focando um tema-problema, o

marketing nesse tipo de negócio, busca compreender as ações de um grupo na busca da

autonomia e do alcance dos objetivos da economia solidária. Consequentemente, o estudo

requer um olhar crítico sobre o entorno desse grupo.

A pesquisa-ação, partindo primeiro do conhecimento dos aspectos etruturais da

realidade sociais, enfatiza a análise das diversas fomas de ação. A pesquisa se volta para

descrição de situações concretas, inciando-se pela obeservação e ação em meios sociais, ou

seja, pelo lado empirico. (THIOLLENT, 1996)

4.3. Ciclo de aprendizagem vivencial

A aprendizagem vivencial, segundo Pfiffe e Jones (1980 apud BALLESTERO-

ALVAREZ, 2002) ocorre quando a pessoa está envolvida na atividade, analisa criticamente e

extrai algum insight dessa série de atividades mentais que desenvolveu e aplica os resultados

obtidos em outra realidade. Certamente, este processo é vivenciado espontaneamente na vida
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normal de qualquer pessoa, chamado de "processo indutivo". A aprendizagem pode ser

efinida como uma mudança relativamente estável do comportamento, e, este é o objetivo

típico da educação formal ou informal (BÃRENZ, E. P et ai, 2000).

/'

-< -,

Figura 8: Ciclo da aprendizagem vivencial
Fonte: BÃRENZ, E. P et ai (2000)

A figura 7 ilustra o ciclo de aprendizagem. Observa-se a presença desse ciclo em

algumas atividades da pesquisa (relatada no tópico posterior). A descrição, a seguir, das

etapas do ciclo se baseia no Manual CEFE - Competência Econômica baseada na Formação

de Empreendedores (BÃRENZ, E. P et aI, 2000), que trabalha na educação de

empreendimentos e utiliza do ciclo de aprendizagem vivencial.

O primeiro estágio da aprendizagem vivencial é ligado à jogos ou a divertimentos. As

pessoas após vivenciarem uma atividade estão prontas para compartilhar o que viram e/ou

como se sentiram durante o evento. A intenção do relato é tornar disponível para o grupo a

experiência de cada indivíduo. O processamento é a fase do ciclo conhecido como dinâmica

de grupo, na qual os participantes reconstroem os padrões de comportamento, as interações da

atividade, a partir de relatos individuais. No estágio da generalização os participantes deverão

inferir princípios que poderiam ser aplicados em sua realidade, a partir da atividade. Este

estágio poderá ser aprofundado a partir de algumas estratégias. O estágio de aplicação é o
,

propósito para o qual todo o processo é planejado. E o momento em que os participantes

transferem as generalizações para a situação real, na qual estão envolvidos e planejam

comportamentos mais eficazes. Essas atividades são realizadas mediante a presença de um

facilitador com os grupos.
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A pesquisa proposta será constituída de três fases (FIG. 1). A primeira objetiva em um

primeiro momento, analisar o que as artesãs entendem por Marketing e suas vantagens para o

empreendimento; e em um segundo momento, apresentar os conceitos de Marketing e a

importância do mesmo no intuito de criar uma discussão para contrastar as ações praticadas

pelo grupo com a teoria.

A segunda fase adotará a mesma lógica da primeira, porém, o público visado serão os

chamados oficineiros. Estes, como relatado posteriormente, são os instrutores que ensinam as

técnicas de produção e, portanto, possuem grande responsabilidade no desenvolvimento e

valorização das capacidades das artesãs.

A terceira fase será a participação efetiva, conjuntamente com as artesãs, na

elaboração das ações estratégicas, levando sempre em consideração os princípios da Pesquisa-

ação de não imposição nas decisões do grupo, tendo em vista o objetivo maior de desenvolver

a autogestão.

Aponta-se para o fato de que essas fases não possuem resultados esperados e, de

maneira geral, compreender a percepção das artesãs e apresentar conceitos estarão sempre

presentes ao longo de toda a pesquisa que, como já considerada, se constitui em um método

participativo.
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Figura 9: Principais atividades da pesquisa
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5. POLÍTICA ASSISTENCIAL EM VOLTA REDONDA, INCLUSÃO PRODUTIVA
E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

5.1. Emancipação em Volta Redonda e o Início da Problematização Social

Volta Redonda, até a década de 1940, era apenas o oitavo distrito de Barra Mansa.

Com a implementação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a partir de 1941, que
"marcaria o início da indústria de base no Brasil (BEDE, 2004); foram instaladas, antes mesmo

do término das obras, uma unidade do corpo de bombeiros, um hospital, duas agências

bancárias. e os primeiros clubes. Entre 1943 e 1947, surgia, entre outros: a Associação

Beneficente Operária, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Barra Mansa, Volta

Redonda, Resende e Barra do Piraí, os primeiros jornais e o novo prédio dos Correios.

Por um lado, a nova cidade vinculada ao surgimento da CSN, possuía uma população

com razoável poder aquisitivo, incrementado pela gratificação distribuída pela empresa a

partir de 1948, pelo comércio e pela prestação de serviços destinados à população da vila

operária. Contudo, "o término das obras da usina trouxe modificações na dinâmica

populacional do local, pois uma boa parte da mão-de-obra utilizada para sua construção foi

,dispensada e permaneceu na cidade, enfrentando dificuldades de sobrevivência". POSO

2007). Assim, desencadeou-se um crescimento desordenado, fora da área de interesse da

empresa.

Em 1950, surge a "Sociedade Amigos de Volta Redonda" com o objetivo de

transformar o distrito em município, apoiado pelo Partido Democrático Social (PSD). Com o

pedido de autonomia à Assembléia Legislativa do Estado, um plebiscito foi convocado para o

dia 20 de Junho de 1954, sendo aprovado por 2.089 votos a favor e 24 contra. Assim, em 17

de Julho de 1954, foi criado o município fluminense de Volta Redonda.

5.2. Assistência social em Volta Redonda

o cenário industrial brasileiro sempre apresentou problemas de desemprego e falta de

qualificação. Em Volta Redonda ocorreu e ainda ocorre o mesmo. Assim, surgia no município,
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após a implementação da CSN, movimentos e entidades para amenizar a questão social. Em

1968, foi criada, então, uma divisão de Serviço Social, na sede do Pronto Socorro Municipal.

Nesse período foram criados os Centros Comunitários do Santo Agostinho e da Vila

Brasília. Em 1980, foi criado o Departamento de Serviço Social, e também outros Centros

Comunitários no município. Já em 1986, criou-se, através do decreto n° 2384 de 24 de

novembro, a Coordenadoria de Promoção Social, ainda vinculada à Secretaria Municipal de

Saúde e Promoção Social. Nesse período foi criado também o Fundo de Assistência e

Previdência Social e ambos implantam o Serviço Social por uma equipe multidisciplinar.

Algum tempo depois, outorga-se a Lei n° 2573 de 30 de Outubro de 1990, criando a

Secretaria Municipal de Ação Comunitária - SMAC, que deixa de ser uma coordenadoria

dentro da Secretaria de Saúde.

A SMAC está dividida em dois departamentos, o departamento de Proteção Social

Básica e o departamento de Proteção Social Especial. O primeiro é composto, dentre outros

programas, do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF, representado pelos eRAS -

Centros de Referência da Assistência Social. Os CRAS estão distribuídos em seis regiões

dentro do município e em cada um deles há de três a quatro Centros de Atividades Múltiplas -

CAMS. Nos CAMS são desenvolvidas ações e serviços básicos continuados para famílias em

situação de vulnerabilidade social. Dentre eles, podemos citar desde aprendizado de corte de

cabelo, costura, eletricista, artesanato, manicura, bijuteria, bordado, customização até

atividades para crianças, como capoeira e dança, e atividades para a terceira idade. De acordo

comaSMAC,

"são considerados serviços de proteção básica de assistência social aqueles

que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos

internos e externos de solidariedade, através do protagonismo de seus membros e da

oferta de um conjunto de ações locais que visam a convivência, a socialização e o

acolhimento em famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos.

Para alem da execução dos programas e projetos, o eRAS atua na promoção de

serviços sócio-educativos e no apoio à integração ao mercado de trabalho [...]".

(2009).

O segundo, o departamento de Proteção Social Especial, possui programas que

atendem a diversos públicos, como idosos, mulheres, deficientes físicos, dentre outros, cada

qual com suas necessidades específicas.
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Até o final de 2008, a SMAC estava configurada de acordo com o Quadro 5, que

esquematiza os serviços e ações de responsabilidade de cada departamento.

Departamento

•
•

Proteção Social •
Básica •

•
•
•
•
•
•
•

Proteção Social
Especial •

•
•
•
•
•

Quadro 4
Atividades-fim da SMAC

Serviços e Ações

Programa de Atenção Integral à Família - PAIF
Agente Jovem do Desenvolvimento Social e Humano
CADÚNICO
O Programa Bolsa-Família
O Benefício de Prestação Continuada
Os Grupos de Convivência para idosos

Centro Dia para Idosos
Apoio às Instituições de longa permanência;
Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência - CAPD
Centro de Atendimento à População em Situação de Rua,
Centro de Atendimento contra a violência à Criança, ao Adolescente e
à Mulher
Centro de Inclusão Produtiva
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
Atendimento sócio-educativo aos adolescentes em conflito com a lei
Albergue
Centro de atendimento ao migrante
Abrigo para mulheres

Fonte: SMAC - Secretaria Municipal de Ação Comunitária - Volta RedondaIRJ (2008).

As atividades da extensão universitária, a qual constitui o campo de trabalho do

presente trabalho, estão voltadas para o Centro de Inclusão Produtiva - CIP.

O CIP foi criado em 2003 com os objetivos de criar condições para promover

autonomia, inclusão social e participação no mercado de trabalho, buscando crescer a

economia local e conseqüentemente a melhoria de vida da população de baixa renda. Nesse

sentido, a perspectiva do CIP passa a trabalhar com a intenção de fomentar a economia

solidária em Volta Redonda, ao desenvolver ações de informação, capacitação e assessoria

voltadas especialmente para organização e formação de grupos, associações ou cooperativas

orientados para a sustentabilidade, como uma possibilidade efetiva de inclusão produtiva de

usuários da política de assistência social.

Os usuários do CIP são, geralmente, oriundos das oficinas que ocorrem nos CAM, ou

seja, são aquelas pessoas que demonstram interesse em desenvolver trabalhos para geração de

renda e com potencialidade para formação de grupos de economia solidária. O CIP abarca

oficinas de qualificação e/ou formação sócio-profissional para o desenvolvimento de
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habilidades pessoais e de trabalho em grupo, voltadas para geração de trabalho e renda. As

oficinas atualmente em funcionamento são: artesanato, bordado, corte e costura, customização

e culinária. (ABEGÃO; SOARES, 2008).

5.3. Exercício do Centro de Inclusão Produtiva na comercializaçãodos produtos

Em Outubro de 2007, é inaugurado um quiosque, mantido pela SMAC, no Mercado

Popular, localizado em um bairro de expressivo movimento comercial da cidade. O quiosque

apresentava então duas funções: comercializar produtos oriundos das oficinas do CIP e

comercializar produtos de artesãs que passaram pelo CIP e agora trabalham de forma

independente. Esses produtos seriam de cárter artesanal, incluindo também trabalhos de

costura e customização. Os produtos de culinária, por motivos de carência nos aspectos

técnicos de apresentação ao consumidor, ficaram de fora após certo tempo.

Dessa forma, temos constituídos dois 'grupos no CIP: o de artesãs (forma genérica pela

qual iremos chamar todas as participantes) do CIP e as artesãs independentes. Para garantir a

sustentabilidade das ações, a comercialização das mercadorias ou a prestação dos serviços,

agenciadas pelo CIP, que implica compra de novas matérias-primas e pagamentos de

eventuais despesas com as próprias ações de iniciação produtiva, parte das vendas retoma

financeiramente ao CIP. As artesãs do CIP, que participam de alguma oficina e utilizam

material do próprio CIP, recebem 50% da venda de cada produto e o CIP recebe o restante.

Quanto às artesãs independentes, estas produzem com o próprio material e utilizam o

quiosque como ponto de venda. A divisão nesse caso é de 80% da venda de cada produto para

a artesã e 20% para o CIP, destinados à manutenção do quiosque.

Os vendedores do quiosque são as próprias artesãs, não havendo aqui distinção entre

os dois grupos. Assim, escalas são feitas para dois períodos (manhã e tarde) durante toda a

semana, e estando presentes no mínimo duas artesãs em cada período. Esta escala é feita em

consenso nas reuniões do grupo, procurando respeitar a disponibilidade de cada participante.

Dessa forma, a participação fica a cargo do voluntariado das artesãs. Cabe ressaltar que as

mesmas não recebem pelo CIP, orientação ou capacitação relacionada à venda no varejo.
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Mudanças na organização do CIP

Após a eleição municipal do final de 2008, O CIP inicia suas atividades, em 2009,

integrando-se ao Departamento de Proteção Básica. Junto a essa mudança, vieram outras

alterações e uma das mais expressivas resultou na modificação da estrutura do ponto de

comercialização dos produtos - o quiosque no Mercado Popular.

Como supracitado neste trabalho, o município de Volta Redonda apresenta mais de

uma centena de iniciativas relacionadas à Economia Solidária. Entre estas, estão algumas
,

cooperativas, como a do bairro Agua Limpa. Uma das medidas adotadas pela Secretaria

Municipal de Ação Comunitária - SMAC foi a disponibilização do quiosque para

comercialização dos produtos dessas outras iniciativas. Isso gerou alguns impasses: quem

ficaria agora responsável pelas vendas no quiosque? As artesãs do CIP que pretendiam fonnar

grupos de economia solidária teriam que ficar responsáveis pelas vendas de outros

empreendimentos? A princípio, trabalhadores dos outros grupos também deveriam participar,

entrando em algum dia na escala do quiosque. Isso não se constituiu em uma realidade

contínua. Uma das propostas apresentada pela extensão universitária, relatada em seguida,

para esses impasses, foi de que um funcionário da SMAC ficasse responsável todos os dias no

quiosque, além da participação das artesãs.

5.4. Universidade Federal Fluminense na fomentação da Economia Solidária

o CIP conta com uma parceria com a Universidade Federal Fluminense - UFF, por

meio do programa de extensão em economia solidária vinculado ao Departamento de

Administração da Escola de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda.

Em meados de 2007, os professores apresentaram uma proposta a SMAC para

constituição de grupos de economia solidária como resultando do processo de formação

sócio-profissional realizado no CIP. No final de 2007, após um contato inicial e experimental

com um grupo de artesãs, o que forneceu base para a elaboração de uma extensão nesse

contexto, convênio entre SMAC e UFF foi fonnalizado.

A extensão, por meio do método da pesquisa-ação, realiza oficinas no intuito e dar

suporte às artesãs, as quais irão desenvolver atividades prospectivas no ambiente de negócios

em que atuam. O quadro 6 resume as atividades propostas. Em paralelo às oficinas, os grupos

são estimulados a desenvolver atividades prospectivas no ambiente de negócios em que atuam
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ou irão atuar, com o propósito de formação de uma visão estratégica. Dessa forma, os grupos

passam a vislumbrar oportunidades de negócios, a entender melhor o mercado ao qual

atendem, a compreender a necessidade de estabelecimento de parcerias estratégicas com

fornecedores e distribuidores, a identificar restrições de ordem legal etc. (ABEGÃO;

SOARES, 2008).

Quadro 5
Abordagens das oficinas da extensão universitária

• Nivelamento de expectativas com relação ao trabalho coletivo, buscando
identificar as perspectivas de produção em comum reveladas pelo próprio grupo;

• Noções de economia solidária, sobretudo fazendo uma diferenciação entre a
organização em cooperativa ou associação;

• Consciência e organização do trabalho coletivo e autogestionário, procurando
trabalhar questões relacionadas ao compromisso e à responsabilidade individuais
para o bom desenvolvimento do trabalho em grupo;

• Noções de empreendedorismo e de negócio, com o apoio de jogos estruturados
orientados para a formação de pequenos empreendimentos e adaptados para a
realidade dos grupos de economia solidária;

• Formulação de plano de negócios, como subsídio para a captação de
recursos/financiamentos ou estabelecimento de parcerias estratégicas com
fornecedores e distribuidores; e

• Formalização do grupo, ou seja, a sua estruturação e legalização, como resultado
final do processo.

As oficinas, inicialmente eram então realizadas quinzenalmente e de forma

intercalada com os dois grupos de artesãs - as do CIP e as independentes -, nas dependências

da SMAC. Devido a pouca expressividade no número de artesãs de cada grupo que

compareciam, optou-se por realizar as oficinas com dos dois grupos juntos. Nas semanas em

que não ocorriam as oficinas, os professores e os bolsistas da extensão se reuniam para

discutir as bases teóricas da economia solidária e criar debates acerca do tema para o

desenvolvimento acadêmico dos próprios alunos e na busca de ampliar a visão sobre os

empreendimentos solidários.

Já no inicio de 2008 ficou patente que a gestão era um desafio para as artesãs

em questões como a preocupação com a organização da agenda de trabalho das artesãs no

quiosque, a organização e apresentação das peças no quiosque, o fornecimento regular de

peças pelas artesãs, a falta de uma referência comum para uma política de precificação e de

Fonte: ABEGÃO; SOARES (2008)
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descontos, dentre outras. A solução inicialmente trabalhada era no sentido de dar às artesãs

maior autonomia na gestão do quiosque, que até então estava sendo conduzida pelo CIP. A

proposta era então de transfonnar o quiosque num "laboratório" para o desenvolvimento de

competências de gestão e de visão de negócio das artesãs, envolvendo também nesse processo

as artesãs em formação no CIP. Esse desafio tomou proporções de tal tamanho, que no

período entre meados até o final de 2008, as oficinas passaram a focar em sua maior parte as

questões da gestão do quiosque. Assim, havia a preocupação de incentivar as artesãs na

elaboração de soluções para os problemas apresentados, sempre com a orientação dos

professores e dos alunos que acompanhavam o projeto.

Com a mudança na organização do CIP e as novas questões do Mercado

Popular, a extensão volta novamente às suas características iniciais, no que se refere às

abordagens das oficinas. Para o ano de 2009, a extensão tem a preocupação na formalização

de um grupo, tirando a ênfase do quiosque e procurando desenvolver as potencialidades do

grupo. A extensão propôs as artesãs que no primeiro semestre seja feito o desenvolvimento da

visão empreendedora por meio dos jogos estruturados e em paralelo, o grupo se dividisse em

grupos de trabalhos (chamados de GT) que abrangesse três áreas amplas: marketing, produção

e operação. Para o segundo semestre, a extensão objetiva o processo de formalização de um

empreendimento, ou associação, ou cooperativa, de acordo com a decisão das próprias artesãs.

Os grupos de trabalhos ou GTs foram pensados para que houvesse, por parte

das artesãs, um planejamento estratégico. Ou seja, as artesãs deveriam pensar nos objetivos,

nas estratégias e nas ações que poderiam ser executadas no curto, médio e longo prazo. O GT

de Operação fica então responsável pela elaboração de um plano para criação de soluções na

estrutura da futura cooperativa ou associação_ O GT de Produção fica responsável em elaborar

um plano que considere todas as questões acerca do processo produtivo. O GT de Marketing,

considerado na terceira fase da pesquisa, fica responsável pelo plano de marketing. Esse

grupo, a principio, seria o grupo com oportunidades de realizar algumas ações já durante a

realização do plano, wna vez que já que existem produtos e um ponto de venda - o quiosque

no Mercado Popular.
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6. RESULTADOS DA PESQUISA

6.1. Fase 1 - Levantamento da percepção de marketing pelas artesãs

Para esta fase foram realizadas duas dinâmicas. A primeira, com o objetivo de expor o

que as artesãs entendiam por marketing. Na segunda, através de esforços na criação de

produto bem como a comercialização desses produtos, pretendia-se gerar uma discussão a

respeito da importância do marketing, e correlacionar com o exposto pelas artesãs na primeira

dinâmica ..No final, realizou-se um debate com a apresentação dos conceitos de marketing e

em especial, os 4 Ps.

Estavam presentes 13 artesãs no dia da realização desta fase.

Dinâmica 1: Percepção inicial

Essa dinâmica foi o momento em que se preocupou em compreender o pensamento

das artesãs a respeito do marketing no intuito de identificar tanto a visão já formada, como as

possíveis limitações acerca do assunto.

A proposta apresentada era de que as artesãs, em grupo, respondessem a duas

perguntas escrevendo em uma tarjeta para a exposição de todos (FIG. 10) e posterior

apresentação por um representante do grupo (FIG. 11). Eis as perguntas:

1. O que vocês entendem por Marketing?

2. Por que o Marketing é importante para o negócio de vocês?

Figura 10: Realização da fase l/ dinâmica 1
Fonte: o autor
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A idéia inicial era formar de três a quatro grupos, porém, a pedido as próprias artesãs,

com a justificativa de que seria mais fácil responder às perguntas com as idéias de um maior

número de pessoas; foram formados dois grupos, um com seis e outro com sete, aqui

chamados de Grupo A e Grupo B. O quadro 6 apresenta as respostas dos dois grupos.

Outro fato ocorrido antes da elaboração das respostas, é que uma integrante do Grupo

A, adiantou-se e perguntou se o marketing era apenas a publicidade e divulgação. Tal resposta

não foi dada, pois a intenção era de identificar as visões das artesãs sem nenhuma

interferência.

Figura 11: Exposição das tarjetas da fase l/dinâmica 1
Fonte: o autor

,
E interessante perceber que,

• ambos os grupos focaram a resposta no processo de comunicação;

• o Grupo A também associou o marketing à geração de lucro e crescimento do
, .negocIo; e

• o Grupo B apresentou uma visão mais restrita, destacando apenas a comunicação

de atributos do produto e criação de valor.



Quadro 6
Percepção inicial das artesãs sobre marketing

Grupo A:

I. Marketing é um veículo que temos para divulgar nosso
, .negocIo

11. Um marketing bem feito gera lucro e conseqüentemente
crescimento para o negócio. Um excelente meio de
marketing é a Internet. Sem o marketing nosso negócio
ficaria restrito a um pequeno público.

Grupo B:

I. Maneira de divulgação. Um meio de divulgação através de
rádios, TV, imprensa.

11. Leva até as pessoas conhecimentos de trabalhos valorizando
os mesmos.

Fonte: o autor

Dinâmica 2: Discussão sobre o composto de marketing
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A atividade proposta foi uma adaptação da dinâmica "Mini-mercado" (Anexo 1),

presente no Manual CEFE - Competência Econômica baseada na Formação de

Empreendedores, uma metodologia criada pela GTZ - Agência de Cooperação Técnica do

Governo Alemão e difundida no Brasil pelo Instituto Centro CAPE, de Belo Horizonte. A

dinâmica tem objetivo de corroborar aos participantes a importância de:

• conhecer o mercado para seu produto;

• realizar as adaptações necessárias para a aceitação do produto no mercado;

• conhecer o perfil dos prováveis consumidores para identificar os fatores que

. influem comportamento de compra e que determinam a demanda;

• definir estratégias de comercialização adequadas ao público e ao mercado

Na realização da segunda dinâmica foram formados quatro grupos, sendo três trios e

uma dupla, os quais corresponderiam a quatro empresas. Duas artesãs se voluntariam para

fazerem o papel de dois consumidores.
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o funcionamento da dinâmica ocorreu da seguinte forma: os consumidores (papel de

duas artesãs) saíram da sala enquanto os quatro grupos confeccionariam produtos (FIG. 12)

com os vários materiais disponíveis (bexigas, palitos, cartolinas coloridas, copos plásticos,

etc.); e voltariam depois de detenninado tempo para a compra de no máximo dois de todos os

produtos ofertados. Cada consumidor possuía poder aquisitivo diferente, porém, os grupos

somente foram alertados de que os consumidores poderiam ter comportamentos diferentes.

Uma faixa de preço foi estabelecida para os grupos, os quais deveriam organizar a

exposição do produto e escrever em uma tarjeta o nome e o preço do produto (FIG. 13). Foi

dada a dica de que poderiam fazer mais de uma unidade do produto.

Figura 12: Confecção de produtos da fase l/dinâmica 2
Fonte: o autor

Figura 13: Produtos criados fase l/dinâmica 2
Fonte: o autor
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Após estas etapas, ocorreu a comercialização (FIG. 14). Quanto aos consumidores,

estes desempenharam de forma consistente e genuína os seus papéis. Ambas fizeram um

levantamento de suas necessidades (baseado em fatos reais) para escolher o produto e baseado

em seus poderes aquisitivos, reclamarem por descontos.

Figura 14: Comercialização da fase l/dinâmica 2
Fonte: o autor

o consumidor 1 (maior poder aquisitivo) estava interessado em panos de prato para

presente e pediu desconto, gerando uma compra através de encomenda, pois o grupo que

ofertou o pano de prato só possuía uma unidade. O Consumidor 2 (menor poder aquisitivo)

estava interessado em decoração para a festa dos netos e pretendia comprar a vista. Como

havia dois grupos que ofertaram palhacinhos decorativos para festa, o de menor preço foi o

escolhido pelo consumidor 2, que destacou ser esse produto, o de melhor qualidade. Quantos

aos grupos, todos se propuseram a aceitar encomendas e oferecer descontos. Somente um

grupo ofertou mais de um produto e todos fizeram apenas uma unidade de cada produto.

Após a comercialização, foram discutidos os sentimentos e percepções das artesãs

durante o processo (FIG. 15).

Figura 15: Discussão fmal da fase 1/ dinâmica 2 e apresentação de conceitos

Fonte: o autor
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As artesãs se organizaram em círculo e a discussão prosseguiu com algumas perguntas

feitas às artesãs. As perg-untas feitas às artesãs, que fizeram o papel-de consumidores, foram:

• Quais as atitudes que teve perante os vendedores? Os critérios de compra que

utilizou no jogo foram -os-mesmos q-uegeralmente adota em seu -comportamento -de

consumo?

o consumidor 1 conta que pediu descontos e negociou para comprar três produtos

parecidos no intuito de presentear. O consumidor 2 disse preferir compra à vista e

também procurou por descontos. Ambos, afirmam ter questionado se a produção

era própria e sobre a possibilidade de se adquirir outros produtos ou fazer

encomendas e que o comportamento foi parecido com as situações cotidianas.

• Quais seus sentimentos e reações em relação à conduta dos vendedores?

Ambos relataram terem sido bem atendidos. O consumidor 2 afirmou sentir-se

satisfeito com as aquisições e relatou que tento-u explicar ao Grupo A (analisado

posteriormente) que conseguiu desconto maior com outro grupo, mas este não se

mostrava favorável a negociação.

As perguntas aos grupos que fizeram o papel de produtores/vendedores foram:

• Qual o critério de elaboração dos produtos? Como estabeleceram os preços?

Grupo 1: Disseram ter pensado em artigos para festa. Não houve manifestação

sobre o preço.

Grupo 2: Também pensaram em artigos para festa. Estabeleceram _preçosujeito a

descontos (ou seja, procurando de inicio uma margem maior nos produtos) e

diziam aceitar encomendas.

-Grupo3: Foi o único grupo a ter confeccionado dois pro-dutos. A primeira idéia foi

de uma cestinha. Se_guindoo tipo de produto, fizeram uma flor também. O preço,

segundo ° grupo, foi de acordo com a mão-de-obra.
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Grupo 4: A primeira idéia foi fazer uma caixinha. Porém, sendo véspera do dia das

mães, pensaram em presentes para a data e confeccionaram um pano de prato. O

preço, segundo o grupo, foi de acordo com o material utilizado.

• Previram um determinado tipo de comportamento do comprador em suas

estratégias -de escolha e venda do produto?

Todos os grupos se manifestaram a respeito do desconto que esperavam que o

consumidor pedisse.

• Como sentiram o processo de comunicação com o comprador?

Todos os grupos afirmarem ter sido boa as negociações. O único grupo que não

vendeu produto (Grupo .4) foi o único também a ter colocado preço máximo e

oferecer pouco desconto e a ter tido certo impasse com o consumidor 2.

Concluindo, o critério que mais teve impacto, tanto na decisão dos consumidores,

como na percepção -dos grupos produtores/vendedores, foi o preço. A relação feita pelas

artesãs entre a dinâmica e as situações do cotidiano, fOI que elas devem saber lidar com a

questão dos descontos, pois segundo algumas, é uma fonna de garantir a recompra por parte

dos clientes. Uma artesã ainda afirmou que deve se pensar na qualidade também, pois muitos

clientes observam as características do produto e quando gostam do produto, segW1dosuas

palavras "compram e não quem nem saber sobre o preço" ..

Em seguida foi realizada a apresentação do que é o marketing e o conceito dos 4 Ps.

6.2. Fase 2 - Levantamento da percepção de marketing pelos oficineiros

Para esta fase foi realizado apenas uma dinâmica, com o mesmo objetivo da primeira

fase. Agora, porém, para expor o que os -oficineiros entendiam por marketing, -com a

realização de duas perguntas. Como na primeira fase, também ocorreu um debate com a

apresentação dos conceitos de marketing e em especial, os 4 Ps.
,
E importante ressaltar que os oficineiros estão no meio do processo de

desenvolvimento de um grupo -para fOfHlação de um empreendimento econômico solidário.
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Esses oficineiros podem estar no eRAS ou no CIP e a proposta da SMAC, é que eles passem

tanto pelo eRAS quanto pelo CIP. No CIP, eles são responsáveis pela fonnação sócio-

profissional, nos mais diversos segmentos (artesanato, costura, customização etc.), como já

relatado. Assim, no papel de instrutores, podem colaborar de forma significativa para este

processo.

Estavam presentes 13 oficineiros. A proposta foi a mesma apresentada às artesãs. Os

oficineiros se dividiram em grupos (FIG. 16), sendo dois de quatro e um de cinco. Em tarjetas,

responderiam, para exposição a todos (FIG. 17), as seguintes perguntas:

1. O que é marketing?

2. De que fonna o marketing pode contribuir nas ações do CIP e das cooperativas?

Figura 16: Realização da fase 2 / momento 1
Fonte: o autor

Figura 17: Exposição das tarjetas da fase2/dinâmical
Fonte: o autor
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Após a apresentação da resposta de cada grupo, da primeira pergunta, foi realizado o

debate com a apresentação dos conceitos de marketing, o que gerou em seguida um bate-papo

sobre esses conceitos. Foram apresentados, os 4 Ps e os conceitos de marketing, destacando

que nas trocas, nem sempre a captura de valor esperada é um valor monetário Em seguia, foi

feita a segunda pergunta em igual processo. O quadro 7 apresenta as respostas dos grupos

para cada uma das perguntas.

Quadro 7
Percepção dos oficineiros sobre marketing

Grupo 1:

I. Marketing é a divulgação do produto. Através de imagem,
som. Propaganda. Criar uma marca.

11. Pode ajudar na divulgação para melhoria e mostrando o que
é o CIP. [Quanto às cooperativas] Facilitando o trabalho,
ajudando a desenvolver a divulgação do produto.

Grupo 2:

I. Divulgação de um certo produto. Propaganda específica.
11. Ajudar a divulgar os projetos, os produtos fabricados no

CIP. E na orientação às artesãs.

Grupo 3:

I. Marketing - conjunto de conceitos ou atribuições
relacionadas ao produto com a finalidade de tornar este
produto aceitável à sociedade.

11. Divulgar através dos meios de comunicação a marca CIP se
utilizando de slogans e promoções. [Quanto às cooperativas]
Qualidade, conceitos.

Fonte: o autor

,
E interessante perceber que,

• O Grupo 1 e o Grupo 2 falaram sobre marca. Em especial, o Grupo 2, em sua

apresentação, falou sobre a relevância da marca na conceituação de um produto e

exemplificaram com a existência de produtos que são conhecidos pela sua marca.

• O Grupo 3 foi o único, inclusive se comparado com os grupos da mesma dinâmica

realizada com as artesãs, que incluiu a questão de desenvolvimento do produto no

conceito de marketing, ou seja, algo que processualmente se dá antes da promoção.
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Durante a discussão, alguns oficineiros mostram entender que, no papel de instrutores,

a função deles é mais que dar aulas. Duas oficineiras declaram já terem tido problemas com

essa questão. Uma, relatou que um coordenador do Banco da Cidadania (projeto da prefeitura

que presta um serviço de orientação e assessoria para o financiamento de pequenos negócios,

além da realização de cursos profissionalizantes) ao vê-la dar orientações aos seus alunos (ou

artesãs), sobre algumas questões mercadológicas, lhe falou que sua função era dar aula. Além

disso, eles disseram entender o processo como uma "troca de experiência e de idéias",

segundo as palavras de um dos oficineiros ..

Quanto às questões de marketing, destacaram que o preço é o maior questionamento

feito a eles. As artesãs, segundo os oficineiros, sempre fazem perguntas a respeito de

comercialização (no que se refere a praça) e, principalmente, o "quanto" elas devem cobrar

por um determinado produto.

Cabe ressaltar que os oficineiros mostraram enfrentar certo impasse com relação à

qualidade. Ao ver que determinado produto não atende um padrão aceitável, eles deram

entender que não têm autonomia de "dizer" as artesãs que aquele produto não deve ir para o

mercado.

6.3. Fase 3 - Acompanhamento do GT de Marketing

Nesta fase, com a divisão das artesãs em grupos de trabalhos (GTs), o intuito da

pesquisa era trabalhar junto às artesãs na elaboração de um plano. A extensão envolveu os

bolsistas que acompanham o projeto, colocando cada um responsável por acompanhar um GT"

A presente pesquisa então, trabalhou com o GT de Marketing (FIG. 18).

Para análise dos resultados, resume-se aqui, os dois encontros feitos com o GT de

Marketing.

10 Encontro

o encontro inicial objetivava que as artesãs trouxessem idéias de possíveis estratégias
,

e ações. E imprescindível notar a preocupação do GT de Marketing em ações de curto prazo,

principalmente, no que se refere à comunicação e comercialização. A reunião se deu por um

processo semelhante a um brainstorming não estruturado. Segundo Sarriés (2004), no uso do
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brainstorming estruturado, as opiniões são dadas em seqüência determinada, e no "não

estruturado" os participantes podem contribuir com suas idéias livremente. Essa técnica

aconselha que seja elaborado relatório com as idéias. A cada idéia apresentada, o aluno

responsável pelo acompanhamento, autor da presente pesquisa, procurava orientar e propor

atividades que estivessem relacionadas as propostas apresentadas. O quadro 8 apresenta as

propostas descritas em relatório da representante do GT.

Figura 18: O GT de Marketing

Quadro 8
Primeiro relatório do GT de Marketing

Comunicação:

• Criar nome de marca
• Criar blog
• Portfólio para apresentação dos nossos produtos em lojas de bairro
• Cartão de visitas
• Adquirir e usar produtos do grupo
• Divulgar na TV, rádio, ônibus, outdoor nas entradas e saídas da cidade e nos

pontos de ônibus, exposição no shopping com apresentação da logomarca

Comercialização:

• Quiosque
• Lojas de bairros
• Vendas através da Internet
• Vendas com cartão de crédito
• Participação em eventos
• Lojas itinerantes nos bairros
• Convênios com ASVRE, Associação dos Aposentados etc.

Fonte: o autor
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As orientações do primeiro encontro foram:

• Pensar num plano para realizar as atividades, visando curto, médio e longo prazo.

• Criação da marca: Promover concurso com as outras artesãs para que levem nomes

ou desenhos na próxima reunião com todos os grupos. Os nomes para a votação

deveriam passar por um processo de pesquisa no Instituto Nacional de Propriedade

Intelectual - INPI.

• Pedir ao GT de Produção a realização de um inventário dos produtos para a criação

de um portfólio para a identificação dos produtos ofertados e para ajudar na

criação de novos produtos.

Os resultados obtidos do primeiro encontro foram:

• Quanto á marca, foi realizada a votação no encontro quinzenal que sucedeu o

primeiro encontro, com treze nomes sugeridos. Ao fina] listaram-se os quatro mais

votados para pesquisa no INPI. Os nomes mais votados foram:

a) Multiarte (Nome considerado mais forte e com boa sonoridade).

b) Meninas Fazendo Arte (Em apologia ao presente momento, em que só

trabalham mulheres no grupo).

c) Mania de Fazer Arte

d) Arte Show

• Quanto ao inventário, na reunião quinzenal, houve um impasse quando o GT de

Produção considerou que essa atividade deveria ser do Marketing, sob a

justificativa de que o marketing deveria dizer o que produzir e identificar o que o

mercado queria. Após certa discussão, o GT de Organização se propôs a realizar

este inventário e propôs que todos trouxessem seus trabalhos para que não só fosse

feito o inventário, mas também tomasse conhecimento de todos, a qualidade dos

produtos de cada artesã. Sobre esta discussão, a extensão orientou a artesãs que

com posse do inventário, poderiam ter as seguintes aplicações:

a) Relação do produto que estão sendo feitos por cada artesã

b) Relação do produto que estão sendo feitos no CIP

c) Identificar na relação de produtos, aqueles com boas perspectivas de mercado

d) Desenvolvimento de produtos: (i) Propor idéias de produtos considerados com

potencial de mercado e (ii) Pensar em produtos coletivos
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2° Encontro

o segundo encontro, com base nas orientações feitas pela extensão em relação ao

inventário e desenvolvimento e produtos, focou em discutir algumas atividades que pudessem

atender a essas aplicações e fornecer base para elaboração de um plano.

Assim, no segundo encontro é feito a proposta para ao GT de Marketing na execução

de três atividades paralelas num primeiro momento:

i. Dar os passos iniciais na elaboração de um plano. Pensar nos objetivos.

ii. Aplicar pesquisa de concorrência proposta, visando:

a) Dimensionar o mercado

b) Identificar o segmento de mercado mais lucrativo

c) Detectar novas tendências

iii. Elaborar projeto da criação do blog.

As orientações foram a respeito das etapas de um plano de negócio e que deveriam

considerar nos objetivos os princípios da economia solidária. Quanto à pesquisa, foi

apresentado um formulário (Anexo 2) para que eles fizessem junto a lojas, artesãs

independentes de outros lugares da cidade e qualquer tipo de empreendimento que ofertasse

artesanato. Quanto ao blog foi orientado pensar sobre "o que?, quando?, quem?, como? e

quanto?".

Outras sugestões dadas pelo GT foram a elaboração de um questionário no ponto de venda

existente - o quiosque do mercado popular - para pesquisar consumidores e que no blog

tivesse fotos do quiosque. A orientação nesse caso, foi não dar ênfase ao quiosque no blog,

apenas referenciá-lo como ponto de venda.

Como resultado do primeiro encontro, obteve-se a aceitação do grupo pela proposta de

pesquisa de concorrência e um prazo foi estipulado para a realização dessa pesquisa.
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7. DISCUSSÕES DOS RES

A segunda dinâmica da primeira fase apresentou, de maneira individual, algumas

diferenças no comportamento. Isto é compreensível, uma vez que as artesãs possuem

experiências distintas quanto à realização de negócios. Na dinâmica estavam presentes tanto

artesãs quer participavam das vendas no quiosque, como as que não participavam. As que

possuíam esta experiência apresentaram melhor articulação na argumentação dos atributos

dos produtos.

Entretanto, tanto na Fase 1 quanto na Fase 2, foi possível observar que a percepção

inicial do marketing, para as artesãs e para os oficineiros, era a do marketing ligado,

primordialmente, à divulgação. Segundo Kotler e Armstrong (2007), muitas pessoas pensam

em marketing apenas como vendas e propagandas em conseqüência, principalmente, da

comunicação em massa feita pelas empresas. Até mesmo as artesãs que possuíam certa

experiência no quiosque em que eram comercializados os produtos, tinham essa impressão

sobre o marketing.

Após a apresentação dos conceitos de marketing para os oficineiros, estes observaram

que eles já tratavam de muitas dessas questões com as artesãs sem, necessariamente, terem

consciência de que tudo aquilo era papel do marketing.

Quanto ao amadurecimento a respeito do marketing por parte das artesãs que

integravam o GT de Marketing, considera-se cedo para conclusões mais concisas. Contudo,

podemos destacar certas mudanças - algumas englobam os outros GTs -, considerando o

composto de marketing.

Produto:

Com as orientações a respeito da necessidade das pesquisas de concorrência e

consumidores, as artesãs se mostram mais interessadas em identificar os produtos que

apresentem maior demanda no mercado; e o mais importante, este pensamento tem sido

intemalizado. Quando o quiosque passou a tomar maior tempo nas reuniões com as artesãs,

essas questões ficavam à deriva. Apesar de surgir, por exemplo, idéias de produtos para datas

comemorativas, estas não chegavam a se concretizar, muita das vezes ..Com a presença de um

grupo especifico na área de marketing, esta questão têm se tornado mais persistente.

Um impasse que ainda existe, em relação à percepção de algumas artesãs, é que o

empreendimento autogestionário deveria envolver todos na produção. Nesse aspecto, a
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extensão tem procurad-o trabalhar melhor a visão delas. Contudo, uma alternativa acatada pelo

grupo foi a de _produto coletivo em que houvesse a participação de todos. Assim, surgiu a

idéia de kits que fossem específicos para decoração, festas infantis, etc.

Em relação ao nome de marca, o grupo tem mostrado melhor visão sobre os benefícios

de se criar uma identidade para o grupo. Porém, esta visão ainda é restrita e o beneficio mais

destacado pelo grupo, pelas idéias que têm surgido, são nos aspectos da divulgação dos

produtos.

Preço:

O preço ainda não entrou em discussão no GT de Marketing. Entretanto, como

observado na fase 1 da pesquisa, o preço interfere em muitas ações das artesãs e ao mesmo

tempo, gera muitas dúvidas. Isto é, algumas artesãs mostraram, através da simulação da

dinâmica 2 que, no processo de venda realizado no quiosque, procuram, por vezes,

potencializar o cliente com a concessão de descontos. Ao mesmo tempo, existe muita dúvida

a respeito de qual valor monetário atribuir ao produto.

Esta é uma questão que será mais discutida pela extensão. O preço tem natureza

distinta dos outros Ps: é a contrapartida que a empresa cobra do consumidor pelo que oferece

a ele. Nas empresas, é cada vez mais usual ajustar os custos em função do preço que se pode

cobrar, haja vista a relevância do preço sobre a lucratividade. Porém, na realidade do

empreendimento econômico solidário, esta não se mostra uma estratégia compatível com os

princípios de economia solidária em relação à valorização do trabalho ao capital.

Promoção:

Tanto a presente pesquisa, como o projeto de extensão, esperam que este seja o

primeiro P a encontrar ações de curto prazo. Têm surgido muitas idéias a respeito da

comunicação. A proposta o GT de Marketing para a criação de um blog, o qual não exige

muitos recursos e apresenta diversas ferramentas de fácil 'utilização na Internet, tem

contribuído em um aspecto importante: a sistematização de uma ação. Considerando que será

preciso pensar o que, quando, quem, como e quanto; as artesãs têm se mostrado mais

dispostas na elaboração de planos de ação.

Pra"Ça:

Com a existência do quiosque, é comum que o pensamento a respeito da

comercialização seja voltado para ações neste espaço. Contudo, após as mudanças na
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organização do CIP, as artesãs tê sid in enti adas pela extensão a desenvolver alternativas

de pontos de vendas. Este é um pensamento que já tem se mostrado mais claro na visão das

artesãs, de maneira geral, e não somente para o GT de Marketing. Assim, idéias têm surgido

com a da barraca itinerante e da comercialização numa espécie de feira a cada vez em um

bairro diferente da cidade.
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8. CONSIDERAçõES F

A pesquisa -considera relevantes as ferramentas "demarketing para0 "empree-ndimento

econômico solidário, por três principais motivos. O primeiro é que no processo, não somente

de formação do grupo, mas também no desenvolvimento das próprias artesãs, o estudo de

marketing e suas ferramentas constituem-se em instrumentos para a inserção de seus produtos

comerciais no mercado. Esses produtos encontrarão concorrentes (seja de uma empresa

solidária ou capitalista), sendo este o segundo motivo, uma vez que será necessário

compreender e, possivelmente, prever as ações destes concorrentes para sobrevivência do

próprio negócio. O terceiro, é uma necessidade dupla: ao mesmo tempo atender as reais

necessidades do mercado e "comunicar as "questões sociais que -compõem -os principios do

empreendimento sem que se torne algo puramente promocional.

Assim, a extensão procura sempre destacar que as estratégias devem ser sempre

voltadas para um o"bjetivomaior, a inclusão e a geração de renda. Nesse aspecto, esta pesquisa

procurou orientar o GT de Marketing, a respeito do plano de negócios nos seguintes aspectos:

Objetivos e qu-estões essenciais:

No período de realização de um plano, são elaboradas metas, muitas delas

quantitativas. Empresas de caráter essencialmente capitalista são orientadas pelo poder dos

acionistas que desejam ganhos sobre o capital investido, cada vez maiores. Nas cooperativas,

por exemplo, "os sócios também têm interesse em maximizar o valor da retirada e da parcela

das sobras apropriadas por cada sócio, mas como um objetivo subalterno" (SINGER, 2002).

Contudo, Singer (2002) afirma que "o objetivo máximo dos sócios da empresa solidária é

promover a economia solidária tanto para dar trabalho e renda a quem precisa como para

"difundir no país (ou mundo) um modo igualitário de organizar atividades econômic-as". Nesse

aspecto, considerando o trabalho solidário, como um produto social da economia solidária,

existe uma semelhança com o marketing social, ao procurar desenvolver novas atitudes e

comportamentos por parte da sociedade, que favoreçam o desenvolvimento dessas atividades.

Estratégia de marketing:

Deve se levar em consideração como será entregue o valor ao cliente, procurando não

somente conquistar clientes, mas potencializá-los e tomá-los conscientes da origem do

produto, seu processo produtivo e suas causas sociais envolvidas. Nesse aspecto, o marketing

de um empreendimento solidário encontra semelhanças com o Marketing de causas sociais, ao
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buscar a inclusão e a geração da a comercializa~ão -de um produto. Além disso,

segundo Gaiger (2008), "1...J a so idariedade vivida no interior dos empreendimentos

(solidários) extemaliza-se, com chances consideráveis de transferir os princípios já

intemalizados, de tolerância, confiança e cooperação, para as condutas no espaço público".

Quanto ao processo de aprendizado dessas -estratégias, em paralelo aos princípios

econômicos solidário, no caso especifico estudado, considera-se necessário o processo de

desenvolvimento, seja acompanhado pela universidade ou qualquer outra instituição, por não

haver nem formação de educação igualitária entre as participantes nem o pensamento

estruturado para desenvolver todas as soluções fora do contexto da empresa capitalista.
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-8.1. Considerações acer-c-a e n~lus-ã-6Proo-utiva

A pesquisa considera que o CIP pode contribuir de forma mais ativa na formação dos

empreendimentos. A dinâmica realizada com os oficineiros mostrou que estes ainda possuem

uma visão restrita do marketing, o que requer um maior trabalho de capacitação também junto

aos oficineiros, atores de extrema importância no processo.

O CIP pode contribuir nos objetivos de marketing ·dos ·empreendimentos solidários

criados, ao posicionar sua própria marca, fazendo também o papel de comunicador da

economia solidária à sociedade. Neste sentido, é interessante que haja wn plano de marketing

para o CIP e que este plano preze por questões do marketing social.

No que diz respeito à sua contribuição para uma ampliação das 'oportunidades de

comercialização e _prestação de serviços .pelos beneficiários do CIP, a _pesquisa cita duas

sugestões feitas pelos docentes da extensão da UFF:t a saber:

-. Presença de um profissional dedicado a esse trabalhado de abertura de novas

oportunidades tanto para a iniciação como para a inserção produtiva dos

beneficiários. Isso poderia acontecer por meio da participação planejada do CIP

em eventos de economia solidária e afins, pela abertura de novos canais de

comercialização das mercadorias, pela estruturação de um canal de oferta de

_profissionais _paraprestação de serviços autônomos, dentre outras _possibilidades.

• O quiosque no Mercado Popular é um importante canal de comercialização, mas

sua forma de gestão merece ser repensada. A experiência do quiosque após as

novas mudanças na organização do CIP têm mostrado que o conflito de

interesses numa gestão compartilha pode interferir negativamente no processo de

formação e consolidação ·dos grupos. Uma alternativa seria transformar 'o

quiosque numa empresa simulada, administrada por beneficiários do CIP

interessados numa formação em varejo. Por um lado, quem estivesse ligado à

formação em varejo, poderia colocar em prática conhecimentos sobre gerência

de loja, atendimento a clientes, manutenção e reposição de estoques, preparação

de vitrine, promoção de vendas, pagamento de fornecedores, dentre outros. Por

outro lado, para os beneficiários do CIP, a relação com o quiosque já serviria

como uma vivência de negociação e relação com compradores.
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8-.2. Considerações acerca a

A metodologia em questão apresenta como um dos objetivos principais a maior

capacitação dos pesquisadores em fornecer soluções aos problemas reais, principalmente em

forma de diretrizes e ações transfonnadoras. O grupo de artesãs ainda não possui um estatuto

ou um manual por escrito para que se cumpram normas. Assim, as normas de comportamento

são criadas historicamente e cabe ao grupo estabelecido passar esse código de conduta às

novas integrantes. Percebe-se que a falta de um código devidamente documentado, leva, por

vezes, a duas situações: enfraquecimento da dinamização do processo e possível viés, caso a

conduta estabelecida por consenso ainda não seja um principio regulador intrínseco. Se de um

lado estamos falando dos resultados, no lado da pesquisa também concluímos que a

conce_pção da pesquisa-ação nunca é livre de valores. Contudo, isto não deve representar, por

exemplo, a falta de consulta a todas as partes interessadas na investigação dos problemas ou

das situações em análise. A pesquisa não pode ser feita à revelia de uma das partes.

As entidades de apoio e de fomento à economia solidária desempenham papel de

destaque na formação em cooperativismo, auto-gestão, em economia solidária e no

acompanhamento dos empreendimentos .. Neste sentido, no plano de formação das

consciências para cidadania, auto-gestão, cooperativismo e adoção de novos valores elas vêm

tendo uma conduta exemplar. Contudo, nenhuma -entidade tem força suficiente para intervir

nas regras de mercado, no marco legal e na cultura política, três dimensões estruturais, onde

residem as maiores limitações à expansão e à viabilidade econômica dos empreendimentos.

(GONÇALVES, 20(8)

A extensão nesse sentido, procura incentivar a universidade, e em especial, o curso de

Administração na assistência a tais iniciativas. A presente pesquisa surgiu dessa maneira.

Outra pesquisa é realizada nas questões das políticas públicas ..Há ainda, uma disciplina no

curso, o Estágio Curricular Obrigatório (ECO), que objetiva a elaboração de um plano de

negócios para algum empreendimento, que passa pelas áreas de fundamentação, marketing,

produção, gestão de pessoas e finanças. Um grupo de ECO está trabalhando junto às artesãs

para a elaboração desse plano.



9. CONTRIB ÇÔES

Espera-se q e e ta e q . a proporcione maiores discussões a respeito da elaboração

de estratégias de marketing para empreendimentos econômicos solidários, bem como a

respeito de um caminho que possa ser utilizado na formação dos grupos. Além disso, a maior

contribuição está nas ações proporcionadas pelas ações da extensão, nas quais esta pesquisa

fez parte. Essas ações - de interferência na formação de grupos solidários - gradativamente

têm obtido melhores resultados nas percepções das artesãs a respeito do planejamento de um

negócio, levando sempre em consideração a democratização da informação e as decisões

coletivas. A descrição de tal experiência espera contribuir no aprofundamento de trabalhos

acadêmicos e, mais ousadamente, na 'elaboração de políticas publicas que fomente a economia

solidária a nível local e que usem o marketing para comunicar a toda sociedade sobre os

objetivos e princípios solidários.

A presente pesquisa encontrou algumas limitações. A primeira, basicamente, se refere

a espaço e tempo. A pesquisa foi dependente das atividades da extensão universitária, em que

as reuniões ocorriam quinzenalmente. A terceira fase da pesquisa, com a separação das artesãs

em grupos de trabalho, possibilitou encontros fora do horário da reunião. Contudo, essa é uma

fase que demanda mais tempo e depende do interesse das artesãs, as quais estão em processo

de aprendizagem. Existe ·um grande esforço na busca de um empreendimento autogestionário,

como já relatado neste trabalho. Assim, algumas variáveis tomam-se incontroláveis para a

pesquisa. A proposta da terceira fase era então sistematizar todas as idéias que fossem criadas

pelo GT de Marketing. Este trabalho será continuado, contudo, a pesquisa apenas desere eu

os encontros realizados até o momento de conclusão do trabalho. ão foi possí e ine uir

nesta pesquisa, o resultado da _pesquisa de concorrência feita pelas artesãs.

Como sugestão para futuros trabalhos, uma pesquisa comparativa p de ser realizada

com duas cooperativas que possuam similaridade em tamanho, porém, uma recebendo

interferência da universidade e outra não. O estudo então faria o comparati o no

desenvolvimento de cada uma.
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ANEXOS

Anexo 1. Dinâmica "Mini-Mercado" da Competência Econômica baseada na Formação de
Empreendedor~s .

"MINI-MERCADO"

Objetivos:

- Estimular o futuro empresário a perceber a importância de:
• conhecer o mercado para seu produto;
•. r~\!~r ª~ ~ªm~~s- ~çt!~~riª~ wra ª.~t!i~~ 40- pr04~(}~ ~rc~-;
• conhecer o perfil dos prováveis consumidores para identificar os fatores que influem

no comportamento de compra e que determinam a demanda;
• definir estratégias de comercialização adequadas ao público e ao mercado.

Tempo de Execução: Ih 40min 1 Pessoal: I facilitador e I auxiliar

Material:
- cartões de 10 x 20 cm;
- lápis e canetas hidrocor para todos os participantes;
- papelógrafo com folhas e canetas hidrográficas;
- 1 (uma} caixa com diversos. materiais. (cartõ~ papel~ fi~ arame~botões. e outro.s.}~
- 1 (uma) cópia da folha de instruções, para o consumidor (ANEXO 1);
- dinheir{)-para () participante que atuará como Ctlnsumidof. Sugestão. US$ :; (três dólares).

Estrutura:
1. Instruções (5')
2. Etapa de identifica ão do produto (5')
3. Etapa de produção e organização da venda (15')
4r Etapa de comercia ização (1' por vendedor}
5. Processamento dos resultados (40')

••

Etapas de -a Produto, Produção e Organização da Venda

1. O facilitador e
grupo que essa pe

articipante que atuará como consumidor. A seguir, comunica ao
. á ala e retornará, após um certo tempo, para fazer compra~.

Oco a instruções (Anexo 1) e retira-se da sala.

a ~ci ante deve produzir ou comprar um produto para
, a sa_a para escolher e comprar somente 03 dos produtos

oferecidos.

3.0s artie· an e
sair da sala para

oduto com materiais disponíveis na caixa. Podem
mo produto ou podem utilizar alguma coisa pessoal



como produto. Mas não podem vender promessas. Também não podem usar nada da sala de
- ,-

capacitação, a não ser os materiais da caixa. E permitido vender serviços.

4. Informa-se aos participantes que os produtos comprados não serão devolvidos. Também
serão informados do preço mínimo e preço máximo que podem estabelecer para os produtos.

5. No tempo máximo de cinco minutos, os participantes devem definir o produto e anotar em
um cartão.

6. Os produtores/vendedores devem providenciar o produto, organizar a exposição (utilizando
uma mesa), estabelecer o preço e fazer um cartaz, com o preço, para ser afixado à frente da
mesa.

Etapa de Comercialização dos Produtos:

1.0 consumidor é introduzido na sala. Ele deverá verificar todos os produtos, antes de
realizar a compra dos que mais atendem às suas necessidades.

2.Cada produtor/vendedor tem um minuto para apresentar o produto e estimular o consumidor
a comprá-lo ..
3..0 consumidor escolhe os. produtos que mais lhe agradam e realiza a comp.rar

Observações:

1.0s valores do preço mínimo e máximo para o produto foram US$ 0,25 e US$ 1 (um quarto
de dólar e um dólar).
LEm um op organizado pelo Projeto GERARlMinas. Gera~ esse jogo foi realizado
com a a ao de dois consumidores, com poder aquisitivo diferentes (uma pessoa tem
uma ~ q _a outra}.
3.0 o 'ogo não explicita se o dinheiro do consumidor é realmente do
parti · enha o papel ou é fornecido pelos promotores do curso. No caso do
di ·cipante, deve se pensar nos efeitos sobre o seu comportamento de

~.A..A.. por exemplo, se o participante deverá gastar todo o dinheiro e se
á devolvido ou não ao facilitador.

e tabelecer o poder aquisitivo do comprador, determinando as
e e poderá gastar. Nesse caso, os vendedores devem ser

osicionarem quanto à definição de preços e perceberem
""-..&..'_.a..JL _' a.

RAR, os consumidores podiam comprar de Oa 3

não o fiz
4.0 faci · ~""",'1Oc1

5. a versão cria a '
produtos.,
6.E importante que
um consumidor m .
seus conhecimentos

quantias .JL.A...tL.L.:I~~

avisados so
melhor as con .....'~_.~

e-se naturalmente, sem compor tipo (por exemplo,
?endedores devem ter a oportunidade de utilizar
_.A-LAJLL:a.' produto e estratégias de venda.

Processamento do

1. Durante o jogo, o fa · ...-.-....,A;.
produtore s/vendedore

. o o comportamento dos participantes
etapas.
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2. O processamento é iniciado · d - o de oimento do consumidor para obtenção dos
seguintes dados:
- Quais os critérios de escolha dos rodutos que comprou?
- Quais as atitudes que teve perante os vendedores?
- Quais. seus. sentimentos e reações. em relação a conduta dos vendedo.res?
- Os critérios de compra que utilizou no jogo foram os mesmos que geralmente adota em
seu comportamento de consumo?

3. O facilitador pede o depoimento dos produtores/vendedores para obtenção dos seguintes
dados:
- Em que critérios se basearam para elaborar/oferecer/vender o produto?
- Previram um determinado tipo de comportamento do comprador em suas estratégias de
escolha e venda do pro!luto?
- Como sentiram o processo de comunicação com o comprador?
- Co-mo se sentem em relação as escolhas do comprador?

O facilitador deve dirigir a discussão para verificar se houve vendedores que buscaram obter
informações sobre as características do consumidor e quais as razões de terem feito isso.

4. O facilitador deverá anotar as contribuições dos participantes no papelógrafo. Deverá
realizar urna síntese dos dados obtidos com a colaboração do grupo e estimular os
participantes a generalizarem as conclusões para a situação do pequeno negócio.
5. Como conclusão, o facilitador pode anotar em uma folha do papelógrafo os "4P" da
comercialização: Promoção, Posição (local de venda), Preço e Produto. A discussão pode ser
dirigida para a análise desses fatores nos fenômenos ocorridos no jogo.
6. O facilitador pode elaborar um texto para ser entregue aos participantes com informacões
sobre os "4P", se possível relacionadas com as dificuldades de penetração no mercado da
localidade onde as pessoas estabelecerão suas empresas. Pode também fazer uma breve
exposição sobre a relação entre o perfil do consumidor (sexo, idade, nível sócio-econômico,
necessidades psicológicas), a demanda de produtos e serviços e a necessidade de
conhecimento desse perfil para que o pequeno empresário possa conseguir penetração no
mercado,.

INSTRUÇÕ S PARA O CONSUMIDOR

Você deverá com rar dois produtos, que serão escolhidos entre todos os produtos oferecidos
pelos outros participantes. Seu comportamento deverá ser o seguinte:
- Movimente-s p rant as mesas, escute e discuta com cada vendedor. Cada vendedor terá
um minuto para descrever o produto e tentar convencê-lo a comprar.
- Pech.inche um pOUCO,. Aponte os.defeitos. que encontrar no produto ou nas estratégias de
venda. Mas não fale muito ..
- Verifique todos OS produtos, antes de realizar a compra dos que mais atendem às suas
necessidades.
- Faça sua escolha final, espontaneamente, sendo coerente com suas necessidades e interesses.
- Se alguém lhe oferecer um produto de boa qualidade e de seu interesse por um preço inferior
ao seu valor real, compre-o.
- Após comprar os dois produtos, anote no verso dessa folha as razões da escolha.
- O preço máximo que os vendedores poderão estipular para o produto é de R$ 10,00 e o
mínimo é de R$ 3,.00
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Anexo 2. Formulário para '" ãa e on rrenCla

Pesquisa número __

I Loja:
Contato:

Prudutos Marca Pre~o

-

S.erviços. Promoções

Fomecedores Contato

:on"iderações. sobre processo produtivo e qualidade.


