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RESUMO

o presente trabalho possui como tema a parceria entre a Secretaria Municipal de Ação
Comunitária e a Universidade Federal Fluminense, ambas localizadas no Município de Volta
Redonda, estimulando e fortalecendo a economia solidária como alternativa de geração de
trabalho e renda e também como propulsora de críticas às mazelas do sistema econômico
vigente e valorizadora de formas diferenciadas de organização do trabalho e inserção no
mercado que respeitem valores como o interesse social e a solidariedade. O objetivo deste
trabalho é analisar as ações realizadas pela Universidade Federal Fluminense, por meio do
projeto de extensão em economia solidária do Departamento de Administração da Escola de
Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda, em parceria com a Secretaria Municipal de
Ação Comunitária, a fim de potencializar a Economia Solidária no município, via assistência
social. Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizada uma pesquisa qualitativa com
estudo de caso, envolvendo essa parceria. O estudo de caso mostrou as ações conjuntas
desenvolvidas por esses atores sociais, bem como a possibilidade de desenvolvimento de
iniciativas de Economia Solidária em outros segmentos do governo, como a Assistência
Social, mesmo tendo o governo um programa específico para disseminação da Economia
Solidária o Programa Economia Solidária em Desenvolvimento.

Palavras-chave: Economia Solidária; Universidade; Poder Público Local; Comunidade
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ABSTRACT

This work has as its theme the partnership between the Municipal Secretary of Community
Action and the Universidade Federal Fluminense, both located in the city ofVolta Redonda,
encouraging and strengthening the solidary economy as an alternative to generate
employment and income as well as propelling criticisms to the problems of the current
economic system and developer from different forms of work organization and integration
into the market that respect values as social interest and solidarity. The objective ofthis study
is to analyze the actions carried out by the Universidade Federal Fluminense, through its
extension project in solidary economy, from the Department of Administration, School of
Humanities and Social Sciences of Volta Redonda, in partnership with the Municipal
Secretary of Community Action, in order to strengthen the Solidary Economy in the city,
through social welfare. To develop this work was performed a qualitative research case study,
involving this partnership. The case study showed the joint actions developed by these social
actors as well as the possibility of developing initiatives for Solidary Economy in other
segments of govemrnent, such as Social Welfare, even having the govemrnent a specific
program for dissemination of the Solidary Economy, the "Solidary Economy in Development
Program".

Key-words: Solidary Economy; Social Welfare; University; Local Public Authorities.
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1. INTRODUÇÃO

A Economia Solidária é uma proposta que surgiu como uma alternativa ao modelo

econômico vigente, buscando a melhoria da qualidade de vida da população e fazendo uma

crítica às mazelas sociais que o capitalismo produz. Fatores como a má distribuição de renda,

precarização das relações de trabalho, desemprego, entre outros, fazem com que os indivíduos

se encontrem cada vez mais desamparados, e muitos passam a depender de programas

assistenciais. Tais programas podem ser traduzidas nas políticas de governo tais como bolsa

família, fome-zero etc., propostas de solução emergenciais, mas que não atuam na raiz do

problema.

Trazendo essa discussão para o contexto local, mais especificamente para o

Município de Volta Redonda - RJ, pode-se perceber mais claramente o efeito desses fatores, a

partir do que ocorreu com a cidade desde que foi construída: a dependência em relação à

indústria local.

Volta Redonda está situada na Região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro,

entre as duas principais metrópoles do país: Rio de Janeiro e São Paulo. O município é

conhecido, principalmente, por sediar a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN ou Usina

Presidente Vargas, implantada em 1941 e que, de imediato, se tornou um grande pólo de

atração de mão-de-obra ligada direta ou indiretamente à atividade industrial.

Na realidade a história do município se confunde com a história da usina, pois o

projeto da siderúrgica não se restringiu somente às instalações industriais, uma vez que

bairros inteiros foram construídos para os empregados, respeitando criteriosamente a

hierarquia de funções e a administração dos serviços urbanos de responsabilidade da usina.

Assim, existiam praticamente duas cidades dentro de Volta Redonda: a dos funcionários e a

dos não-funcionários da CSN. Foi quando, em 1968, a CSN entregou à prefeitura a

administração dos serviços urbanos (Souto, 2007).
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No final da década de 80, inicia-se o processo de privatização da usina. Toda essa

ovimentação gerava expectativas entre os empregados e a população local: de que a

privatização era a saída diante das ameaças de fechamento; além disso, aqueles que

permanecessem, teriam direito a uma parcela das ações, o que os tornaria, por assim dizer,

"donos" também. Porém, mais tarde, com a privatização, que veio a se concretizar em 1993,

quando o Grupo Vicunha se tornou acionista majoritário, instala-se uma crise sem precedentes

na cidade, produzindo uma onda de desemprego (Souto, 2007).

Em meio à crise desencadeada pela privatização e a grande dependência da cidade em

relação à usina, a solução encontrada foi buscar alternativas em outras atividades econômicas,

atraindo investimentos em setores como o de serviços e comércio, visando o aumento dos

empregos e da arrecadação tributária.

A realidade é que Volta Redonda vem passando por um momento de reestruturação

em todas suas esferas, após a crise gerada a partir da privatização da usina. Sem as ações tão

diretas da usina sobre a cidade, que rompem com seu histórico elo de dependência, outros

agentes como a prefeitura, movimentos sociais, sindicatos etc., além de seus habitantes, vêm

tentando traçar alternativas de minimizar os efeitos desse rompimento (Souto, 2007).

Nesse contexto, o tema se faz necessário na medida em que apresenta a Economia

Solidária como uma alternativa econômica à população local, contribuindo para a geração de

trabalho e renda para a comunidade carente do município, a partir de empreendimentos

:·iiüarlOS..àemocraticamente aeridos e baseados na cooperação solidária entre seus

integrantes.

1.1. Problema de Pesquisa

Para Rudio (1986, p. 75) "formular o problema consiste em dizer, de maneira

explícita, clara, compreensível e operacional, qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e

que pretendemos resolver, limitando o seu campo e apresentando suas características. Desta

forma, o objetivo da formulação do problema é torná-lo individualizado, específico,

inconfundível" .

Assim sendo, objetiva-se através da discussão de alguns conceitos e elementos e de

um estudo de caso sobre o tema, responder à seguinte pergunta: Que estratégias estão sendo

desenvolvidas pela Universidade Federal Fluminense, por meio do projeto de extensão em
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economia solidária vinculado ao Departamento de Administração da Escola de Ciências

Humanas e Sociais de Volta Redonda em parceria com a Secretaria Municipal de Ação

Comunitária, a fim de potencializar a Economia Solidária no município?

1.2. Objetivos da Pesquisa

1.2.1. Objetivo Geral

o objetivo geral do trabalho é analisar a parceria entre o Departamento de

Administração da Escola de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda, pertencente à

Universidade Federal Fluminense e o poder público local, por meio da Secretaria Municipal

de Ação Comunitária, e sua contribuição para a potencialização da Economia Solidária no

município de Volta Redonda, via assistência social.

1.2.2. Objetivos Específicos

• Analisar as contribuições da Economia Solidária na proposição de alternativas

econômicas ao capitalismo.

• Discutir políticas sociais no Brasil do final do século XX, destacando sua

importância para o desenvolvimento econômico e social.

• Reafirmar a importância das universidades enquanto orientadoras e facilitadoras

do processo de planejamento, criação e desenvolvimento de empreendimentos

solidários, a partir de iniciati as como os projetos de extensão e as incubadoras

tecnológicas.

• Confirmar os projetos locais de assistência social e capacitação profissional com

potencial para gerar trabalho e renda aos seus participantes.

Como forma de atingir não só os objetivos específicos, como também o objetivo geral

deste trabalho, a revisão teórica apresentada nos capítulos seguintes, foi elaborada de forma a

seguir uma estrutura lógica que vi a facilitar o entendimento e a associação das idéias

contidas nesta monografia. Os conceitos são: Economia Solidária, Políticas Públicas de

Economia Solidária no Governo Federal, a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e a

geração de trabalho e renda e a Uni ersidade Pública e os Empreendimentos Solidários.
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2. ECONOMIA SOLIDÁRIA

Este capítulo está dividido em 3 subitens, e visa, além de atingir alguns dos objetivos

do trabalho, dar subsídio ao entendimento da discussão realizada no estudo de caso.

O primeiro subitem apresenta um breve histórico do surgimento da Economia

Solidária no mundo, bem como seu aparecimento no Brasil. Apresenta alguns conceitos

criados para definir a Economia Solidária e, dentre as várias formas de organização dos

grupos em empreendimentos solidários, dá ênfase ao cooperativismo, por apresentar

características mais próximas às da Economia Solidária.

O segundo subitem busca apre e ar a Economia Solidária como uma alternativa ao

modelo econômico vigente, o capitalismo, mostrando alguns dos problemas inerentes a este

último.

Por fim, busca-se no terceiro subitem apresentar as opções de financiamento

disponíveis aos empreendimentos solidários, por meio de duas vertentes: a primeira

apresentando opções disponíveis dentro da Economia Solidária, como as cooperativas de

crédito, enquanto a segunda cons· e em suporte de agentes externos, como bancos, por

exemplo.

2.1. Conceito e Surgimento

A economia solidária nasc co depois do capitalismo industrial, como reação ao

espantoso empobrecimento dos - s, provocado pela difusão das máquinas e da

organização fabril da produção a . de fins do século XVIII. A Grã-Bretanha foi a pátria

da Primeira Revolução Industria recedida pela expulsão em massa de camponeses dos

domínios senhoriais, que se tr--...._~rmaram no proletariado moderno. A exploração do

trabalho nas fábricas não tinha li· egais e ameaçava a sobrevivência do proletariado. Por

isso, industriais mais humanista meçaram a propor leis de proteção aos trabalhadores.
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Entre eles encontrava-se o britânico Robert Owe~ proprietário de um imenso

complexo têxtil em New Lanark (SINGER, 2002).

Em 1817, Owen apresentou um plano ao governo britânico para que os fundos de

sustento aos pobres, cujo número estava se multiplicando, em vez de serem meramente

distribuídos, fossem investidos na compra de terras e construção de Aldeias Cooperativas, em

cada uma das quais viveriam cerca de 1200 pessoas trabalhando na terra e em indústrias,

produzindo assim a sua própria subsistência (SINGER, 2002, p. 25).

Nesse cenário, surge a famosa cooperativa dos Pioneiros Eqüitativos de Rochdale,

considerada a mãe das cooperativas. Ela surgiu em Rochdale, um importante centro têxtil no

norte da Inglaterra, em 1844. Fundada por 28 operários qualificados de diversos oficios,

metade deles owenista, entre os seus objetivos estava a criação de uma colônia auto-suficiente

e o apoio a outras sociedades com este propósito (SINGER, 2002, p. 39).

Esses pioneiros adotaram uma série de princípios, que seriam imortalizados como os

princípios universais do cooperativismo:

I~----------------------------------~----------------------------------
I

Quadro 1- Princípios universais do cooperativismo
PRINCÍPIOS

• Nas decisões, cada membro tem wn voto; • Vendas sempre à vista;

• Adesão livre e voluntária; • Vendas de produtos puros, não adulterados ou
deteriorados;

• Empréstimos a juros fixos; • Educação cooperativa;

• Divisão proporcional das sobras; • Neutralidade em questões políticas e religiosas.

Fonte: Singe~2002,adaptado

A idéia inicial era constituir uma colônia comunista auto-suficiente e cujo excedente

de produção fosse trocado por outros produtos, sempre que possível com outras comunidades

devotadas aos mesmos princípio . O segundo passo seria a fundação de cooperativas de

produção que, se bem-sucedi a orveriam a totalidade dos sócios da cooperativa e então

poderia ser dado o terceiro pas o e consistiria em construir a Aldeia Cooperativa, em que

todos poderiam viver lado a la o produzindo e consumindo em comum (SINGER, 2002).

o que ocorreu co

muito mais do que o nú

disso, com o passar d

cooperados.

erativa de Rochdale é que o número de seus sócios cresceu

o e agas nas cooperativas de produção que ajudava a criar. Além

a formação da Aldeia perdeu a adesão da maioria dos
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o problema se agravou quando o varejo capitalista começou a se desenvolver nos

Estados Unidos. Descobriram que as vendas em massa poderiam reduzir drasticamente os

custos de intermediação mediante a mecanização e a automação de muitas operações. Para as

cooperativas de consumo era praticamente impossível acompanhar essas mudanças, bem

como as outras inovações que estavam por vir, por serem entidades comunitárias, formadas

por vizinhos de bairro e que vendiam apenas a sócios (SINGER, 2002).

Assim, a tentativa de bater o grande capital varejista com suas próprias armas só teve

um resultado: a perda dos valores próprios do cooperativismo. O único terreno onde o

cooperativismo de consumo ainda consegue competir com qualquer concorrente que vise o

lucro é nos serviços, em que pesa a qualidade, mas que não pode ser verificada antes que o

serviço seja prestado, ou seja, onde a relação de confiança é imprescindível entre prestador e

consumidor (SINGER, 2002).

No Brasil, o cooperativismo surgiu no começo do século xx, trazido pelos imigrantes

europeus, sob a forma, principalmente, de cooperativas de consumo na cidade e de

cooperativas agrícolas no campo. Porém, nas décadas mais recentes, as grandes redes de

hipermercados conquistaram os mercados e provocaram o fechamento da maioria das

cooperativas, enquanto as cooperativas agrícolas se expandiram e se transformaram em

grandes empreendimentos agroindustriais e comerciais. Mas nenhuma dessas cooperativas era

ou é autogestionária 1, o que faz com que elas não possam ser consideradas como parte da

Economia Solidária (SINGER, 2002).

Porém, com a crise social das décadas perdidas de 1980 e de 1990, a economia

solidária reviveu no Brasil. Ela assumiu em geral a forma de cooperativa ou associação

produtiva, sob diferentes modalidades, mas sempre autogestionárias (SINGER, 2002, p. 122).

Segundo Lechatt (2005), o conceito "economia de solidariedade" aparece pela

primeira vez no Brasil em 1993, no · TO Economia de Solidariedade e Organização Popular,

organizado por ***Gadotti, onde o autor chileno Luis Razeto o concebe como:

1Empresas que praticam a autogestão que
"1ciministrar~gerir a si mesmo, do grego aut
grupos que se organizam sem uma chefia
político de que os homens são capazes de se

gondo Barcelos e Lechat (2008, p. 97) significa, literalmente,
. esmo) e do latim gest-o, (gerir), mas é utilizado para designar
. cípio da autogestão parte então do pressuposto filosófico e

~jzarem sem dirigentes.
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Uma formulação teórica de nível científico, elaborada a partir e para dar conta de
conjuntos significativos de experiências econômicas [...], que compartilham alguns
traços constitutivos e essenciais de solidariedade, mutualismo, cooperação e
autogestão comunitária, que definem uma racionalidade especial, diferente de outras
racionalidades econômicas. (RAZETO apud LECHA lT, 2005).

Outra ramificação do cooperativismo bastante difundida é o cooperativismo popular,

ou solidário, que se trata de uma releitura da ideologia cooperativista, criada no século XIX,

na Europa, em defesa de um modelo de produção e de sociedade que se contrapõe à

exploração do modelo capitalista. Tal como o cooperativismo, que surgiu em conseqüência da

revolução industrial, seu desenvolvimento ocorre, no Brasil, nos anos 1990, em resposta ao

modelo econômico então implantado - terceira revolução. Nesse contexto, buscou-se

promover a mobilização e a formação de lideranças para gerar trabalho e renda e possibilitar a

transformação da realidade social excludente. (Portal do Cooperativismo Popular, 2008).

De acordo com o Portal do Cooperativismo Popular (2008), as cooperativas populares

-sao:

[...] organizações de ajuda mútua formadas por trabalhadores economicamente
marginalizados, desempregados ou subempregados, os quais, visando à geração de
trabalho e renda, se associam voluntariamente e contribuem igualitariamente para a
composição do capital necessário à formação da sociedade cooperativa, sendo a
força de trabalho o principal capital de que dispõem.

o que diferencia as Cooperativas Populares de outras experiências de organização

sócio-econômica cooperativista é fundamentalmente a situação de exclusão vivenciada por

seus associados, assim como a ~__'~"'c6~. ância de um modelo de gestão democrático e

participativo, mais voltados p m comum do que para o lucro (Portal do

Cooperativismo Popular, 2008).

Vale frisar que o coope

e da produção. Entre as vária

empreendimento econômico o

autogestionárias, grupos de

econômicas de produção de be

de crédito e os fundos rotati 7

insumos, produtos e serviços

Emprego, 2009).

· ..-,...' _ é apenas uma das formas de organização do trabalho

e organizar os grupos de forma que se tenha um

ontram-se as associações, cooperativas, empresas

clubes de trocas etc., que realizam atividades

ação de serviços, de fundos de crédito (cooperativas

I' es), de comercialização (compra, venda e troca de

mo solidário (Portal do Ministério do Trabalho e
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o que acontece é que, considerando, de um lado, o conjunto de mecanismos que hoje

caracterizam o tipo societário das cooperativas (a maioria delas já presentes na Sociedade dos

Pioneiros de Rochdale, na Inglaterra, em 1844) e, de outro, os princípios que norteiam a

Economia Solidária, compreende-se como natural a opção, num primeiro momento, da

estrutura cooperativa para os empreendimentos da Economia Solidária. (LOMAR, 2007, p.

50).

Roca (apud TAUILE, 2001: 3, tradução livre) ao definir Economia Solidária diz que:

_\ economia solidária recobre diferentes fonnas de organização onde os cidadãos e
cidadãs se incumbem seja para criar sua própria fonte de trabalho, seja para ter
acesso a bens e serviços de qualidade, ao mais baixo custo possível, numa dinâmica
solidária e de reciprocidade que articula os interesses individuais aos coletivos.

Conforme observa Guerra (2008:40), o conceito de economia solidária varia de acordo

com o autor ou movimento social, assim como a discussão sobre as bases teóricas de

sustentação dessa economia. Assim sendo, complementando a citação anterior, Singer (2002)

define Economia Solidária como sendo:

Outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou
associada do capital e o direito à liberdade individual. A aplicação desse princípio
une todos os que produzem numa única classe de trabalhadores que são possuidores
de capital por igual em cada cooperati a ou sociedade econômica. O resultado
naturnl é a solidariedade e· ··a reprodução, no entanto, exige
mecanismos estatais renda. Em outras palavras, mesmo
que toda atividade em empreendimentos solidários,
sempre haveria a T tico com a missão de captar parte dos
ganhos acima o e necessário para redistribuir esta receita
entre os que onsiderado indispensável. Uma alternativa
freqüentemente a . essa função é a renda cidadã, uma renda
básica iguaL cidadão pelo Estado, que levantaria o fundo
para esta ren o de renda progressivo. (SINGER apud
GUERRA, 2

Segundo o Portal do Mini '

economia solidária "o conjunto de .

poupança e crédito, organizadas

Economia Solidária possui as segu·

e Emprego - MTE compreende-se por

o ·cas de produção, distribuição, consumo,

autogestão". Considerando essa concepção, a

a) Cooperação: existência

capacidades, a propriedade coleti

solidária. Envolve diversos tipo

e e objetivos comuns, a união dos esforços e

_~_ a partilha dos resultados e a responsabilidade

anização coletiva: empresas autogestionárias ou
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recuperadas (assumida por trabalhadores); associações comunitárias de produção; redes de

produção, comercialização e consumo; grupos informais produtivos de segmentos específicos

(mulheres, jovens etc.); clubes de trocas etc. Na maioria dos casos, essas organizações

coletivas agregam um conjunto grande de atividades individuais e familiares.

b) Autogestão: os/as participantes das organizações exercitam as práticas

participativas de autogestão dos processos de trabalho, das definições estratégicas e cotidianas

dos empreendimentos, da direção e coordenação das ações nos seus diversos graus e

interesses, etc. Os apoios externos, de assistência técnica e gerencial, de capacitação e

assessoria, não devem substituir nem impedir o protagonismo dos verdadeiros sujeitos da

ação.

c) Dimensão Econômica: é uma das bases de motivação da agregação de esforços e

recursos pessoais e de outras organizações para produção, beneficiamento, crédito,

comercialização e consumo. Envolve o conjunto de elementos de viabilidade econômica,

permeados por critérios de eficácia e efetividade, ao lado dos aspectos culturais, ambientais e
. .sociais.

d) Solidariedade: O caráter de solidariedade nos empreendimentos é expresso em

diferentes dimensões: na justa distribuição dos resultados alcançados; nas oportunidades que

levam ao desenvolvimento de capacidades e da melhoria das condições de vida dos

participantes; no compromisso com um meio ambiente saudável; nas relações que se

estabelecem com a comunidade local; na participação ativa nos processos de desenvolvimento

sustentável de base territorial, regional e nacional; nas relações com os outros movimentos

sociais e populares de caráter emancipatório; na preocupação com o bem estar dos

trabalhadores e consumidores; e no respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.

No Brasil, a economia solidária se expandiu a partir de instituições e entidades que

apoiavam iniciativas associativas comunitárias e pela constituição e articulação de

cooperativas populares, redes de produção e comercialização, feiras de cooperativismo e

economia solidária etc. Atualmente, a economia solidária tem se articulado em vários fóruns

locais e regionais, resultando na criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Hoje,

além do Fórum Brasileiro, existem 27 fóruns estaduais com milhares de participantes

(empreendimentos, entidades de apoio e rede de gestores públicos de economia solidária) em

todo o território brasileiro. Foram fortalecidas ligas e uniões de empreendimentos econômicos
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solidários e foram criadas novas organizações de abrangência nacional. (portal do Ministério

do Trabalho e Emprego - MTE).

Tomando como base essas características, é possível fazer uma comparação com o

modelo econômico capitalista, mostrando a importância daquele dentro do cenário que este

produz.

2.2. Economia Solidária x Capitalismo

Limoeiro & Cardoso (apud SANTOS, 2001, p. 171-172), ao interligarem os conceitos

de globalização e exclusão, explicam de que forma o primeiro mistifica e oculta o conteúdo

do segundo:

_~ noção de globalidade remete a conjunto, integralidade, totalidade. A palavra
,global' carrega consigo esse mesmo sentido de conjunto, inteiro, total. Sugere,
portanto, integração. Desse modo, ou por esse meio, o uso do termo 'global' supõe
ou leva a supor que o objeto ao qual ele é aplicado é, ou tende a ser integral,
integrado, isto é, não apresenta quebras, fraturas, ou hiatos. Globalizar, portanto,
sugere o oposto de dividir, marginalizar, expulsar, excluir. O simples emprego de
'globalizar' referindo-se a uma realidade que divide, marginaliza, expulsa e exclui,
não por acidente ou casualidade, mas como regularidade ou nonna, passa por cima
desta regularidade ou nonna, dificultando a sua percepção e mesmo omitindo-a.
Consciente e deliberadamente, ou não, a utilização da palavra nestas condições tem
exatamente tal eficácia.

Por outro lado, Laville (apud LECHATT, 2002), ao buscar um conceito para

Economia Solidária, faz uma comparação entre a mesma e o modelo econômico capitalista,

afrrmando que se trata de:

[...] um conjunto de atividades econômicas cuja lógica é distinta tanto da lógica do
mercado capitalista quanto da lógica do Estado. Ao contrário da economia
capitalista, centrada sobre o capital a ser acumulado e que funciona a partir de
relações competitivas cujo objetivo é o alcance de interesses individuais, a economia
solidária organiza-se a partir de fatores humanos, favorecendo as relações onde o
laço social é valorizado através da reciprocidade e adota formas comunitárias de
propriedade.

o capitalismo é um sistema polarizador, pois, contraditoriamente, o aumento constante

de riquezas tem sido concentrado num número cada vez menor de "pessoas". Imensas

riquezas são geradas, mas també~ contraditoriamente, expande-se a pobreza da maior parte

da população mundial (Santos, 2001, p. 183).
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Segundo Asseburg e Gaiger (2007: 499):

Uma das graves conseqüências das disparidades sociais que o Brasil ostenta é o seu
nível superlativo de pobreza, decorrente da desigual apropriação e repartição da
riqueza, em contraste com a abundância de recursos e com a capacidade produtiva
do país. A persistência das desigualdades ao longo de nossa história indica que as
mesmas possuem raízes profundas, ante as quais políticas de crescimento econômico
e medidas compensatórias dirigidas à população de baixa renda, não têm surtido
efeitos decisivos e prolongados.

Tais medidas compensatórias podem ser traduzidas nos programas de governo tais

como bolsa família, fome-zero etc., propostas de solução emergenciais, mas que não atuam na

raiz do problema, a má distribuição de renda.

Nesse contexto, a principal contradição que precisa ser encarada é a que se dá entre a

crescente acumulação de riquezas e o empobrecimento cada vez maior de grande parte da

população mundial. A contradição entre progresso e deterioração, entre inserção e exclusão,

está cada vez mais presente nos dias atuais [...]. A crise do sistema capitalista, agravada na

década de noventa, coloca a alternativa da passagem para novas formas de organização da

vida social, qualitativamente superioras ou, de fonna contraditória, para o aprofundamento da

degradação humana (SANTOS, 2001).

Assumindo a concepção de Singer (2002: 9), para que haja uma sociedade em que

predomine a igualdade entre todos os seus membros, é preciso que a economia seja solidária

em vez de competitiva.

Isso significa que os participantes na atividade econômica deveriam cooperar entre si,

por meio de cooperativas populares, em vez de competir, pois a economia solidária só pode se

realizar se ela for organizada igualitariamente pelos que se associam para produzir,

comercializar, consumir ou poup·ar, e a chave dessa proposta é a associação entre iguais, em

vez do contrato entre desiguais (SINGER 2002).

2.3. Financiamento da Economia Solidária

Inúmeras formas de cooperação entre os homens foram experimentadas desde a

antiguidade. O cooperativismo moderno, no entanto, na forma como hoje são conhecidas as

sociedades cooperativas, surgiu em 1844, na cidade inglesa de Rochdale, quando 28 tecelões
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fundaram uma cooperativa de consumo, conforme abordado no início deste capítulo

(pINHEIRO, 2008).

Assim, surgiram subtipos de cooperativas de crédito que apresentaram princípios

distintos daqueles que as inspiraram. Dentre as experiências mais antigas destacam-se as de

Schulze-Delitzsch e de Raiffeisen, que inspiraram Luzzatti. E a experiência mais recente é

formada pelas cooperativas do tipo Desjardins (pINHEIRO, 2008).

Suas principais características estão descritas no quadro abaixo.

Quadro 2 - Características das primeiras cooperativas de crédito
COOPERATIVAS I PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Raiffeisen

Scbulze-Delltzscb

Luzzatti

Desjardins

Singularidade de votos dos sócios, independentemente do número de
quotas-parte;
Área de atuação restrita;
Ausência de capital social;
Não-distribuição de sobras, excedentes ou dividendos;
Ainda hoje, esse tipo de cooperativa é bastantepopular na AJemanha.
Atualmente conhecidas na Alemanha como bancos populares;
Diferenciavam-se das cooperativas do tipo Raiffeisen por preverem o
retomo das sobras líquidas proporcionalmente ao capital, à área de
atuação não-restrita e ao fato de seus dirigentes serem remunerados.
Bastante populares nas décadas de 40 a 60;
Não-exigência de vínculo para a associação, exceto algum limite
geográfico (bairro, município etc.);
Quotas de capital de pequeno valor~
Concessão de crédito de pequeno valor sem garantias reais;
Não-remuneração dos dirigentes;
Responsabilidade limitada ao valor do capital subscrito.
Inspirada nos modelos preconizados por Raiffeinsen, Schultze-
Delitzsche e Luzzatti;,
E conhecida hoje no Brasil como cooperativa de crédito mútuo;
Existência de alguma espécie de vínculo entre os sócios, reunindo grupos
homogêneos como os de clubes, trabalhadores de uma mesma fábrica,
funcionários públicos etc.

Fonte: Pinheiro, 2008, adaptado.

Uma cooperativa de crédito é uma associação que presta basicamente os mesmos

serviços fornecidos pelos bancos: financia a produção e os investimentos; cobra contas;

fornece talão de cheques e opções de aplicação para seus associados.

As cooperativas, assim como os bancos, detêm atribuições e regalias legais para

participar de programas oficiais de crédito, embora, na prática, as cooperativas de crédito

rural ainda encontrem algumas dificuldades para operacionalizar este direito (BÚRIGO apud

BACHA & SILVA, 2007).
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A principal diferença entre as cooperativas e os bancos está em seus proprietários

serem os seus clientes, não precisando ter lucro para funcionar, bastando ser remunerado o

suficiente para saldar suas próprias contas. Seus custos são rateados entre o quadro social na

forma de juros e de taxas. Assim, quanto menores forem os custos da cooperativa, menores
,

podem ser os juros e as taxas cobradas por estas (BITTENCOURT, 2001; BURIGO, 1997

apud BACHA & SILV~ 2007).

Atualmente existem novas formas de financiamento a modelos alternativos de geração

de renda como o trabalho autônomo, economia familiar e a própria economia solidária,

constituindo o que se denominou "crédito popular".

Entende-se por crédito popular o fornecimento de serviços financeiros aos setores de

baixa renda, que normalmente não são atendidos pelo sistema financeiro oficial (SINGER,

2007).

o crédito popular se compõe hoje no Brasil, de três vertentes:

a) Micro-crédito: oferecido por entidades especializadas no atendimento de micro-

empresários e autônomos das camadas populares. Como representantes dessa vertente temos

os Bancos do Povo e as OSCIPs (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que,

apesar de desenvolver esta atividade, não são integrantes do sistema financeiro e nem são

supervisionadas pelo Banco Central, estando legalmente impedidas de captar depósitos. As

SMCs (sociedades de crédito ao micro-empresário), também praticam micro-crédito, mas

podem aceitar depósitos e estão sujeitas ao Banco Central (SINGER, 2007).

Essa modalidade de financiamento tem sua técnica derivada da desenvolvida por M....

Yunus no Grameen Bank, o chamado "Banco para os pobres".

o micro-crédito do Grameen Bank é baseado na premissa de que os pobres têm

habilidades mal utilizadas, isso quando a utilizam. E definitivamente, não é a falta delas que

os toma pobres. O Grameen acredita que a pobreza não é criada pelos pobres, ela é criada

pelas instituições e as políticas que os cercam. Para eliminar a pobreza, o que todos nós

precisamos fazer é conduzir mudanças apropriadas nessas instituições e políticas, e/ou criar

novas. Grameen acredita que caridade não é uma resposta à pobreza. Ela só contribui para que

a pobreza continue. Ela cria dependência e tira do indivíduo a iniciativa de romper a barreira

da pobreza. A resposta para a pobreza está na injeção de energia e criatividade em cada ser

humano (PORTAL "GRAMEEN BANK", tradução livre).
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No âmbito federal, o governo criou através da Lei 11.110, de 25 de abril de 2005, o

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO, que tem como objetivos

gerais disponibilizar recursos para o microcrédito produtivo orientado e oferecer apoio técnico

às instituições de microcrédito produtivo orientado, com vistas ao fortalecimento institucional

destas para a prestação de serviços aos empreendedores populares (PORTAL DO

MINIsTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE).

No âmbito do PNMPO, são considerados micro-empreendedores populares as pessoas

físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda

bruta anual de até R$ 120 mil.

Já o microcrédito produtivo orientado é o crédito concedido para o atendimento das

necessidades financeiras desse público, mediante utilização de metodologia baseada no

relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a atividade

econômica. Para subsidiar a coordenação e a implementação do Programa, foi criado o

Comitê Interministerial do PNMPO, que é composto por representantes dos Ministérios do

Trabalho e Emprego, da Fazenda e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

As fontes de recursos do PNMPO são o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT e

parcela dos recursos dos depósitos à vista destinados ao microcrédito, de que trata o Art. 1° da

Lei nO.10.735, de 11 de setembro de 2003.

As Instituições de Microcrédito Produtivo Orientado - IMPO que podem participar do

PNMPO são as cooperativas de crédito singulares; as agências de fomento, de que trata a

Medida Provisória n°. 2.192-70, de 24 de agosto de 2001; as sociedades de crédito ao

microempreendedor, de que trata a Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001; e as

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, de que trata a Lei no 9.790, de 23 de

março de 1999.

o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, fonte de recursos para o PNMPO e outros

programas de geração de trabalho e renda, foi instituído com a Lei nO.7.998, de 11 de janeiro
,

de 1990. E um fundo especial, de natureza contábil-financeira, vinculado ao Ministério do

Trabalho e Emprego - MTE, destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do

Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico e cuja

principal fonte de recursos é composta pelas contribuições para o Programa de Integração

Social - PIS e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP (

Portal do Ministério do Trabalho e Emprego, 2009).
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Essa mesma lei instituiu também o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao

Trabalhador - CODEFAT. Trata-se de um órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário,

composto por representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, que atua

como gestor do FAT.

Dentre as funções mais importantes do órgão, estão as de elaborar diretrizes para

programas e para alocação de recursos, de acompanhar e avaliar seu impacto social e de

propor o aperfeiçoamento da legislação referente às políticas. Igualmente importante é o papel

que exerce no controle social da execução destas políticas - no qual estão as competências de

análise das contas do Fundo, dos relatórios dos executores dos programas apoiados, bem

como de fiscalização da administração do FAT.

b) Finanças Solidárias: compreendem tanto a captação e guarda de poupança quanto

a concessão de empréstimos. Seus principais praticantes 'formais' são as cooperativas de

crédito (já citadas) e bancos cooperativos, mas ao seu lado atuam atores 'informais', desde

fundos rotativos, consórcios populares de poupança até agiotas (SINGER, 2007).

Os bancos comunitários são projetos de apoio a economias populares de municípios de
,

baixo IDH (Indice de Desenvolvimento Humano) que prestam serviço financeiro solidário em

rede de natureza associativa e comunitária, voltados para a geração de trabalho e renda,

promovendo a economia solidária. Os bancos comunitários são de propriedade da

comunidade, que também é responsável por sua gestão.

Os fundos rotativos são fundos mantidos por entidades da sociedade civil ou

organizações comunitárias, e destinados ao apoio de projetos associativos e comunitários de

produção de bens e serviços. Por meio dos fundos rotativos solidários, investem-se recursos

na comunidade, através de empréstimos com prazos e reembolsos mais flexíveis e mais

adaptados às condições socioeconômicas das famílias empobrecidas beneficiadas nos

projetos. Com isso, o financiamento é mais barato e mais acessível para os projetos apoiados,

favorecendo o acesso mais democrático e solidário ao crédito e estimulando o

desenvolvimento local. (Portal do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE).

c) Bancos comerciais públicos e privados: aceitam depósitos em contas

simplificadas e oferecem pequenos empréstimos, até o limite de 2% da totalidade de depósitos

à vista que detêm. Os mesmos bancos concedem empréstimos com fundos do FAT (Fundo de

Amparo ao Trabalhador), a agricultores familiares, e micro-empreendedores urbanos, em
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programas como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar)

e o PROGER (programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda) (SINGER, 2007).

o PROGER é um conjunto de linhas especiais de crédito para financiar quem quer

iniciar ou investir no crescimento de seu próprio negócio, tendo por objetivo gerar e manter

emprego e renda. Além de constituir instrumento de geração e/ou manutenção de postos de

trabalho, o PROGER faz parte do Programa do Seguro-Desemprego, complementando outras

ações integradas da Política Pública de Emprego, como a qualificação profissional e a

intermediação ao emprego. Desta forma, no Sistema Nacional de Emprego - SINE, o

empreendedor tem à sua disposição gratuitamente uma estrutura de recursos humanos para o

recrutamento, a seleção e a capacitação da mão-de-obra requerida em seu negócio, podendo,

ainda, receber informações para a elaboração de seu plano de negócios (Portal do Ministério

do Trabalho e Emprego - MTE).

Tais recursos destinam-se:

.
• As pessoas que hoje estão trabalhando de maneira informal, em pequenos negócios

familiares, como por exemplo, as que fazem serviços de marcenaria, fabricam

roupas, comidas, doces caseiros, artesanato etc.; aos profissionais recém-formados;

aos mini e pequenos produtores rurais; aos pescadores artesanais (com fins

comerciais); aos seringueiros que se dediquem à exploração extrativista da

seringueira na Região Amazônica!, dentre outros~
,

• As pequenas e microempresas;
,

• As cooperativas e associações de produção, formadas por micro ou pequenos

empreendedores, urbanos e rurais;

• Aos professores da rede pública e privada de ensino, para aquisição de

equipamento de informática;
,

• As pessoas fisicas, para aquisição de material para construção ou para aquisição de

unidade habitacional.

Os Agentes Financeiros do PROGER são: o Banco do Brasil, Banco do Nordeste,

Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (por intermédio de seus agentes financeiros credenciados).

Programas como o PRONAF e o PROGER mostram o empenho do governo em

estabelecer políticas públicas, o que será melhor tratado no capítulo a seguir.
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO GOVERNO
FEDERAL

Criada no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego com a publicação da Lei n°.

10.683, de 28 de maio de 2003 e instituída pelo Decreto n° 4.764, de 24 de junho de 2003, a

Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES - surgiu com o objetivo de viabilizar e

coordenar atividades de apoio à Economia Solidária em todo o território nacional, visando à

geração de trabalho e renda, à inclusão social e à promoção do desenvolvimento justo e

solidário (Portal Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, 2009).

A decisão do Governo Federal de criar a SENAES, respondendo positivamente às

mobilizações feitas no campo da economia solidária (seminários, plenárias, fóruns), significa

uma mudança profunda nas políticas públicas de trabalho e emprego que visam à geração de

renda e a garantia de direitos de cidadania da população menos favorecida na sociedade. As

outras formas de trabalho associado e cooperado ganharam espaço e reconhecimento ao lado

das demais políticas de geração de emprego.

Para efeitos de entendimento do termo "políticas públicas", Lynn (apud SOUZA: 24) a

define como "um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos".

Como ressalta Kleiman (2007, p. 108):

Não que antes da criação da SENAES não existissem políticas públicas que
dialogassem com a economia solidária: no mundo rural, muitas iniciativas de
auto gestão que já existiam a partir dos processos de refonna agrária tinham acesso a
linhas de financiamento, como o PRONAF [...]. No mundo urbano, algumas
experiências de organizações de cooperativas, como de catadores de materiais
recicláveis, ou mesmo o Programa Nacional de Incubadoras - PRONINC, já eram
canais fonnais de acesso da economia solidária a fundos públicos e suas políticas.
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o Decreto 5063, de 08 de maio de 2004, que aprova a Estrutura Regimental e o

Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do

Trabalho e Emprego, e dá outras providências, estabeleceu as seguintes competências da

SENAES:

I - subsidiar a definição e coordenar as políticas de economia solidária no âmbito do

Ministério do Trabalho e Emprego;

II - articular-se com representações da sociedade civil que contribuam para a

determinação de diretrizes e prioridades da política de economia solidária;

III-planejar, controlar e avaliar os programas relacionados à economia solidária;

IV - colaborar com outros órgãos de governo em programas de desenvolvimento e

combate ao desemprego e à pobreza;

v - estimular a criação, manutenção e ampliação de oportunidades de trabalho e

acesso à renda, por meio de empreendimentos autogestionados, organizados de forma coletiva

e participativa, inclusive da economia popular;

VI - estimular as relações sociais de produção e consumo baseadas na cooperação, na

solidariedade e na satisfação e valorização dos seres humanos e do meio ambiente;

VII - contribuir com as políticas de microfinanças, estimulando o cooperativismo de

crédito, e outras formas de organização deste setor;

VIII - propor medidas que incentivem o desenvolvimento da economia solidária;

IX - apresentar estudos e sugerir adequações na legislação, visando ao fortalecimento

dos empreendimentos solidários;

x - promover estudos e pesquisas que contribuam para o desenvolvimento e

divulgação da economia solidária;

XI - supervisionar e avaliar as parcerias da Secretaria com outros órgãos do Governo

Federal e com órgãos de governos estaduais e municipais;
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XII - supervisionar e avaliar as parcerias da Secretaria com movimentos sociais,

agências de fomento da economia solidária, entidades financeiras solidárias e entidades

representativas do cooperativismo;

Xlll - supervisionar, orientar e coordenar os serviços de secretaria do Conselho

Nacional de Economia Solidária;

XIV - apoiar tecnicamente os órgãos colegiados do Ministério do Trabalho e

Emprego, em sua área de competência; e

xv - articular-se com os demais órgãos envolvidos nas atividades de sua área de

competência (Portal Ministério do Trabalho e Emprego, 2009).

Outro articulador da Economia Solidária no Brasil, criado no mesmo momento da

criação da SENAES no Ministério do Trabalho e Emprego, é o Fórum Brasileiro de Economia

Solidária - FBES, com o papel de interlocutor com a SENAES, no sentido de apresentar

demandas, sugerir políticas e acompanhar a execução das políticas públicas de Economia

Solidária.

Quanto à organização e funcionamento, integram o FBES os três segmentos do campo

da Economia Solidária: empreendimentos da economia solidária, entidades de assessoria e/ou

de fomento e gestores públicos.

a) Empreendimentos Econômicos Solidários são organizações com as seguintes

características: 1) Coletivas (organizações supra-familiares, singulares e complexas, tais como

associações, cooperativas, empresas autogestionárias, clubes de trocas, redes, grupos

produtivos, etc.); 2) Seus participantes ou sócias/os são trabalhadoras/es dos meios urbano

e/ou rural que exercem coletivamente a gestão das atividades, assim como a alocação dos

resultados; 3) São organizações permanentes, incluindo os empreendimentos que estão em

funcionamento e as que estão em processo de implantação, com o grupo de participantes

constituído e as atividades econômicas definidas; 4) Podem ter ou não um registro legal,

prevalecendo a existência real; 5) Realizam atividades econômicas que podem ser de

produção de bens, prestação de serviços, de crédito (ou seja, de finanças solidárias), de

comercialização e de consumo solidário;

b) Entidades de assessoria e/ou fomento são organizações que desenvolvem ações

nas várias modalidades de apoio direto junto aos empreendimentos solidários, tais como:
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capacitação, assessoria, incubação, pesquisa, acompanhamento, fomento a crédito, assistência
, . ..tecnlca e organlzatlva;

c) Gestores públicos são aqueles que elaboram, executam, implementam e/ou

coordenam políticas de economia solidária de prefeituras e governos estaduais.

Em 2004, seis meses após a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária

dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, começou a ser implementado o Programa

Economia Solidária em Desenvolvimento. Este foi o ano em que as ações de economia

solidária sob responsabilidade da SENAESIMTE passaram a contar com orçamento próprio, a

partir da inclusão do programa no Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal 2004-2007.

Segundo relata o site do Ministério do Trabalho e Emprego, "o programa marcou a

introdução de políticas públicas especificas para a economia solidária em âmbito nacional, em

um contexto de novas realidades do mundo do trabalho que demandam do poder público,

respostas para relações de trabalho distintas do emprego assalariado. Foi neste contexto, e a

partir das demandas do próprio movimento da economia solidária, que o Governo Federal, por

meio de seu Ministério do Trabalho e Emprego, assumiu o desafio de implementar políticas

que estendam ações de inclusão, proteção e fomento aos trabalhadores/as que participam das

demais formas de organização do mundo do trabalho entre elas, as iniciativas de economia

solidária. Ao constituírem um modo de produção alternativo ao capitalismo, onde os próprios

trabalhadores/as assumem coletivamente a gestão de seus empreendimentos econômicos, as

iniciativas de economia solidária êm apontando para soluções mais definitivas à falta de

trabalho e renda. E foi para apoiar o seu fortalecimento e expansão que se construiu o

Programa Economia Solidária em De en olvimento".

Desde o princípio de sua e aboração, o programa buscou expressar as principais

demandas da economia solidária definição de ações e prioridades, dialogando com a

plataforma do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e, mais recentemente, com as

resoluções da I Conferência · a de Economia Solidária e do Conselho Nacional de

Economia Solidária. Além da inte a interlocução com a sociedade civil, a política nacional

de economia solidária também e caracteriza por apostar na transversal idade e na

intersetorial idade, buscando articu ar- e as demais políticas de geração de trabalho e renda, de

combate à pobreza e de inclusão s .aI do Governo Federal e de outros entes federativos.

Como destaca Kleiman (2007, p. 108):



32

A equipe da SENAES passa a buscar em todos os poros possíveis do governo. uma
entrada para a economia solidária em suas políticas. O resultado disso é que muitos
Ministérios e autarquias federais adotam a proposta como elemento estratégico da
fonnulação de sua política. O Fome Zero, coordenado no Ministério do
Desenvolvimento Social, adota a proposta; o Desenvolvimento Agrário cria um
programa voltado à economia solidária no campo. As Minas e Energia, a Saúde,
Educação, Justiça, Meio Ambiente, Igualdade Racial, Mulheres, Juventude, muitos
campos do governo acabaram incorporando a proposta.

A Secretaria Nacional de Economia Solidária, com o objetivo de proporcionar a

visibilidade, a articulação da economia solidária e oferecer subsídios nos processos de

formulação de políticas públicas, está realizando o mapeamento da economia solidária no

Brasil. Para isso, foi desenvolvido o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária

(SIES), composto por informações de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) e de

Entidades de Apoio, Assessoria e Fomento (EAF).

No âmbito do SIES, compreendem-se como políticas públicas de economia solidária

aquelas ações, projetos ou programas que são desenvolvidos ou realizados por órgãos da

administração direta e indireta das esferas municipal, estadual ou federal com o objetivo de

fortalecimento da economia solidária.

Alguns pontos a se destacar sobre essas políticas são:

1. Os beneficiários diretos são trabalhadores (as) e/ou sócios (as) de

Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), considerando-se tanto os que já estão

constituídos quanto os que estão em processo de constituição;

2. As ações podem ser caracterizadas como de:

a. Incubação, fomento e apoio;

b. Formação, qualificação e capacitação;

c. Assessoria e assistência técnica~

d. Finanças solidárias e acesso a crédito;

e. Apoio à organização da comercialização;

f Acesso a pesquisas e tecnologias sociais;

g. Marcos regulatórios apropriados à economia solidária (reconhecimento,

formalização, tributação e acesso às políticas públicas);

h. Comunicação, campanhas;

i. Fortalecimento de fóruns e redes de ES;
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j. Conselhos e outros espaços de formulação, participação e controle social de

políticas públicas de economia solidária.

3. As políticas públicas de econonna solidária são lnstltuclonallzadas por melO de

instrumentos, tais como:

a. Previsão em marco jurídico regulatório (lei, decreto, portaria etc.);

b. Previsão de programa ou ação em Plano Plurianual (federal, estadual ou

municipal) ou;

c. Previsão em estrutura regimental de órgão(s) público(s) executor da política

pública de ES.

4. As ações possuem previsão ou dotação orçamentária própria ou oriunda de

financiamentos, acordos e convênios com outras instâncias governamentais, organismos

multilaterais e outras organizações nacionais e internacionais.

Outro importante ponto a destacar é que os dados do SIES subsidiam a elaboração de

uma campanha nacional de divulgação da economia solidária, explicitando o potencial

econômico de geração de trabatho e renda e autogestão.

Trata-se de uma campanha sob responsabilidade da SENAES, em parceria com o

Fórum Brasileiro de Economia Solidária, cuja intenção principal é informar e sensibilizar a

população brasileira sobre o que é a Economia Solidária, apresentando seus valores e

princípios e demonstrando suas potencialidades e deságios na promoção de um novo modelo

de desenvolvimento includente, sustentável e solidário.

Apesar dessa política pública específica se mostrar efetiva no desenvolvimento da

Economia Solidária no país, também é possível encontrar iniciativas efetivas no

fortalecimento da Economia Solidária em outros segmentos, como o da Assistência Social, a

ser tratado no capítulo que se segue.
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4. A LOAS E A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS aprovou, em 22 de setembro de

2004, a proposta da Política Nacional de Assistência Social - PNAS, apresentada pelo

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS.

Trata-se de uma política que, junto com as políticas setoriais, considera as

desigualdades sócio-territoriais, visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais,

ao provimento de condições para atender à sociedade e à universalização dos direitos sociais.

O público dessa política são os cidadãos e grupos que se encontram em situações de risco. Ela

significa garantir a todos, que dela necessitam, e sem contribuição prévia a provisão dessa

proteção (Portal do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2009).

Por "cidadãos e grupos que se encontram em situação de risco" entende-se: as famílias

e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e

sociabilidade; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem

pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e/ou no acesso às demais políticas

públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo

familiar, inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal;

estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e

social. (Portal do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2009).

Sob essa perspectiva, os objetivos do PNAS são:

• Prover serviços, programas, projetos e beneficios de proteção social básica e, ou,

especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem;
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• Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos,

ampliando o acesso aos bens e serviços sócio-assistenciais básicos e especiais, em

áreas urbana e rural;

• Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na

família, e que garantam a convivência familiar e comunitária.

Dentre esses projetos, encontram-se os de enfrentamento de pobreza que, segundo a

LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), em seu capítulo lI, seção V, artigo 25,

"compreendem a instituição de investimento econômico so'cial nos grupos populares,

buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios,

capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação

do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social".

(Portal do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate--à-Fome,2009).

o incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos de

articulação e de participação de diferentes áreas governamentais, não governamentais e da

sociedade civi\.

A decisão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, por

intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS e do Conselho Nacional de

Assistência Social - CNAS, de elaborar, aprovar e tomar pública essa política, demonstra a

intenção de construir coletivamente o redesenho âesta pOÍltlCa, na perspectiva ~-
,

implementação do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS. Esta iniciativa,

decididamente, denota o compromisso do MDS/SNAS e do CNAS em materializar as

diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. (Portal do Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2009).

A LOAS (lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993), surgiu a fim de estabelecer

princípios e diretrizes norteadores da política de assistência social no país. Em seu texto,

afirma que "a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, é Política de

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento

às necessidades básicas".

Segundo essa mesma lei, em seu artigo 2°, a assistência social tem por objetivos:



I-a proteção à família, à maternidade, à imancia, à adolescência e à velhice;

II-o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III-a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de

sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de 1 (um) salário mínimo de beneficio mensal à pessoa portadora de

deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou

de tê-la provida por sua família.

Trata-se, portanto, de transformar em ações diretas os pressupostos da Constituição

Federal de 1988 e da LOAS, por meio de definições, de princípios e de diretrizes que

nortearão sua implementação, cumprindo uma urgente, necessária e nova agenda para a

cidadania no Brasil.

A assistência social rege-se pelos princípios constantes na LOAS, capítulo 11, seção I,

artigo 40 da LOAS, a saber:

I - supremacia do atendimento às necessidades SOCIaISsobre as exigências de

rentabilidade econômica;

II - universalização dos direitos SOCIaIS,a fim de tornar o destinatário da ação

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;

III- respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao eu direito a beneficios e

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e com nitária, vedando-se qualquer

comprovação vexatória de necessidade;

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, em discriminação de qualquer

natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;

V - divulgação ampla dos beneficios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem

como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.
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Por sua vez, as diretrizes nas quais se baseia a organização da assistência social

(LOAS, capítulo 11,Seção 11,artigo 5°) são a:

I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo;

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;

III- primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência

social em cada esfera do governo.

o MDS/SNAS e o CNAS estão muito empenhados em estabelecer políticas

permanentes e agora com a perspectiva prioritária de implantar o SUAS, para integrar o

Governo Federal com os Estados, Distrito Federal e Municípios em uma ação conjunta. Com

isso, busca-se impedir políticas de protecionismo, garantindo aquelas estabelecidas por meio

de normas jurídicas universais. Este é o compromisso do MDS, que integra três frentes de

atuação na defesa do direito à renda, à segurança alimentar e à assistência social,

compromisso também do CNAS.

o Sistema Unico de Assistência Social - UAS, cujo modelo de gestão é

descentralizado e participativo, constitui-se na regulação e organização em todo te -t' -

nacional dos serviços, programas, projetos e e eficios socioassitenciais, de

continuado ou eventual, executados e providos or pessoas jurídicas de direito pú i

critério universal e lógica de ação em rede hier izada e em articulação com i·· a .

sociedade civil. Além disso, o SUA de e organiza os elementos e e~_.&",--..'J

imprescindíveis à execução da política a de assistência social, po

normatização dos padrões nos serviço , ,e o atendimento aos usuário

de avaliação e resultado, nomencla

socioassistenciais (Portal do Ministério

.ços e da rede prestad

Tolvimento Social e Co

. I

Esse novo modelo de ge ão - m pacto federativo,

competências e responsabilidades do as três esferas de gove

municipal). Está sendo implementado e-o de uma nova lógica de

com a definição de níveis de compl . de do sistema: Proteção

Proteção Social Especial (PSE) de ,. e alta complexidade, com a r

de
aI e

(PSB) e
- , -o terntono,
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considerando as especificidades das regiões e portes de municípios e com centralidade na
,

família. E, finalmente, uma forma de operacionalização da Lei Orgânica da Assistência Social

(LOAS), que viabiliza o sistema descentralizado e participativo e a sua regulação em todo o

território nacional. (Portal do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

2009).

A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco - por

intermédio do desenvolvimento de potencialidades - e o fortalecimento de vínculos familiares

e comunitários. Esse nível de proteção é voltado para a população que vive em situação de

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo

acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos -

~~\~'-\..~~~\..~~ ~~~~~~~~\..~~~~~~~\..~\~~'-~~~'-~'-~~~~~~~\.i..~~~~~\.~~~~~~~%~\\.~~~ ~~ ~~~

deficiências, dentre outras) (Portal Secretaria Municipal de Ação Comunitária, 2009).

Sendo assim, prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de

acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação

da situação de vulnerabilidade apresentada. Deverão incluir as pessoas com deficiência e ser

organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os beneficios, tanto

de prestação continuada (BPC) como os eventuais, compõem a Proteção Social Básica, dada a

natureza de sua realização.

O que configura a Proteção Social Básica nos municípios e no Distrito Federal é a

existência dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). São unidades públicas da

política de assistência social, de base municipal, integrantes do SUAS, localizadas em áreas

de maior vulnerabilidade social. As equipes de referência dos CRAS executam os serviços de

proteção social básica, organiza e coordena a rede prestadora de serviços socioassistenciais

locais do SUAS (Portal Secretaria Municipal de Ação Comunitária, 2009).

Algumas ações da proteção social básica devem ser desenvolvidas necessariamente

nos CRAS, como o Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF) , e outras, mesmo

ocorrendo na área de abrangência desses centros, podem ser desenvolvidas fora de seu espaço

fisico, desde que a ele referenciadas. (Portal Secretaria Municipal de Ação Comunitária,

2009).
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o PAIF expressa um conjunto de ações relativas à acolhida, informação e orientação,

inserção em serviços da assistência social, tais como socioeducativos e de convivência,

encaminhamentos a outras políticas, promoção de acesso à renda e, especialmente,

acompanhamento sociofamiliar.

Seus objetivos são: contribuir para a prevenção e o enfrentamento de situações de

vulnerabilidade e risco social; fortalecer os vínculos familiares e comunitários; e promover

aquisições sociais e materiais às famílias, com o objetivo de fortalecer o protagonismo e a

autonomia das famílias e comunidades. (Portal Secretaria Municipal de Ação Comunitária,

2009).

1\.~ro\eção ~()Clà\~spec\à\ e responsave\ por nesenvO\veI~etV\ç()s~()n\\nuab()sbe

Proteção Social Especial - ações que demandam intervenções em problemas específicos ou

abrangentes. As linhas de atuação são voltadas para indivíduos e famílias cujos direitos

tenham sido violados: crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, pessoas

em situação de rua, abandono ou outras variáveis de exclusão social. Quando os vínculos

familiares e ou comunitários ainda não estiverem rompidos, prevê-se a Proteção Social

Especial de Média Complexidade, cujos serviços oferecem atendimento às famílias, seus

membros e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiar e comunitário

não foram rompidos. Neste sentido requerem maior estruturação técnico-operacional e

atenção especializada e mais individualizada, e, ou, de acompanhamento sistemático e

monitorado. Quando há necessidade de proteção integral (moradia, alimentação,

higienização), os serviços são de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, aqueles que

garantem proteção integral - moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido - para

famílias, seus membros e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de

ameaça, necessitando ser retirado de seu núcleo familiar e, ou, comunitário (Portal Secretaria

Municipal de Ação Comunitária, 2009).

o CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social) é um local que

presta serviços de proteção especial de média e alta complexidade junto às famílias, seus

membros e indivíduos em seu contexto comunitário. Diferem-se da proteção básica por se

tratar de um atendimento focado na violação de direitos. (portal Secretaria Municipal de Ação

Comunitária, 2009).
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5. A UNIVERSIDADE BRASILEIRA '
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populares, tendo conquistado espaços políticos fundamentais para consolidação e reaplicação

dessa experiência em diferentes regiões do país. (Ghibaudi e Ramos, 2009).

Tinha como desafio planejar e implementar ações que promovessem, ao mesmo

tempo, o crescimento de uma cooperativa como empreendimento econômico e a emancipação

política e social dos seus associados. As especificidades do trabalho realizado se devem, em

grande parte, ao seu público alvo - empreendedores pouco qualificados, com baixa ou

nenhuma capacidade técnica, e descapitalizados - e ao duplo caráter do empreendimento

cooperativo: uma empresa e uma associação de trabalhadores que articula os aspectos

econômicos do negócio com as oportunidades de inserção cidadã, possuindo um modelo de

gestão democrático e participativo, mais voltado para o bem comum do que para o lucro.

(portal ITCP/COPPEIUFRJ, 2009).

Criada em 1999, a Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas

Populares tem como objetivo principal desenvolver e disseminar conhecimentos sobre

C\)\)~~"\n\.\.~\.~Th.\)'Ç ~\.\)~~~"'\), ~\)~~~'\\\.~~~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~ .:\~~~~ ~~ ~~\\.\)~â. ~\)\\\\~\.\~.

Ela surge para integrar de forma dinâmica as incubadoras e favorecer a transferência de

tecnologias e conhecimentos. (Portal ITCP/COPPEIUFRJ. 2009).

Além da Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares,

outra iniciativa com o objetivo de apoiar empreendimentos populares é a Rede Unitrabalho,

uma rede universitária nacional que agrega, atualmente, 92 universidades e instituições de

ensino superior de todo o Brasil. Criada em 1996, com o objetivo de contribuir para o resgate

da dívida social que as universidades brasileiras têm com os trabalhadores, sua missão se

concretiza por meio da parceria em projetos de estudos, pesquisas e capacitação. (Portal Rede

Unitrabalho, 2009).

Além de contribuir para o fortalecimento das organizações sociais relacionadas com o

Mundo do Trabalho, a Unitrabalho busca o fortalecimento das instituições de ensino superior

a ela agregadas. Em primeiro lugar, porque essas instituições têm um papel social a cumprir: o

de buscar soluções para os problemas reais das comunidades nas quais estão inseridas e, num

plano mais amplo, para os problemas nacionais. Em segundo lugar, porque somente

instituições universitárias sólidas e que absorvam as questões do Mundo do Trabalho no seu

'pensar' e 'fazer' acadêmicos podem contribuir com mais propriedade, consistência e

efetividade para a solução dos problemas sociais do nosso país.
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A Unitrabalho articula as universidades a ela agregadas por meio de núcleos de

estudos e pesquisas sobre o trabalho - já existentes ou que são criados. São núcleos

multidisciplinares, denominados Núcleos Locais, agrupados em sete regionais: Norte,

Nordeste, Centro-Oeste, Minas Gerais, Rio de JaneirolEspírito Santo, São Paulo e Sul. (Portal

Rede Unitrabalho, 2009).

Com o objetivo de apoiar a consolidação e ampliação das Incubadoras de Cooperativas

Populares, fomentar a criação e o acompanhamento de cooperativas populares e produzir

conhecimentos e formação para as cooperativas populares, o Governo Federal criou, em 1998,

o Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (pRONINC),

vinculado à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), à Fundação Banco do Brasil (FBB)

e ao Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida (COEP), que apoiou inicialmente

seis das primeiras incubadoras universitárias de cooperativas populares. Desde então, este

programa passou por reformulações, ampliando seu escopo.

Em 2003, com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), do

Ministério do Trabalho e Emprego, o PRONINC passou a ser coordenado por esta Secretaria.

1\..articu\ação com oMinistério ua tuucação ~"MEe),Ministéno uo "Desenvo\vimento ~()c\a\ e

Combate à Fome (MDS), Ministério da Saúde (MS), Banco do Brasil (BB), além dos órgãos

que originalmente haviam apoiado o programa, permitiu que o mesmo fosse reiniciado.

Também participam do PRONINC representantes das Redes de Incubadoras e do Fórum

Nacional de Pró-Reitores de Extensão Universitária. Hoje são mais de 40 incubadoras

apoiadas pelo Governo Federal em todo o território nacional. (Portal do Ministério do

Trabalho e Emprego - MTE, 2009).
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6. METODOLOGIA DE PESQUISA

Para Santos (2005, p. 171) "a conceituação de pesquisa não constitui tarefa fácil, pois

cada cientista a define focalizando o aspecto que lhe é mais factível". Ainda segundo o autor,

"entende-se por pesquisa (...) o processo, a forma, a maneira, o caminho, seguidos para

alcançar resposta para uma dúvida sobre um problema, um fato, obedecendo a princípios,

\\~Ima~e téc\\\cai" .

Para atingir os objetivos gerais e específicos deste trabalho, foi realizada uma pesquisa

científica qualitativa.

Segundo Minayo (2003, p. 16-18),

1 pesqmsa qualitativa L... J trata-se de uma atividade da ciência, que visa à construção
da realidade, mas que se preocupa com as ciências sociais em wn nível de realidade
que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valores,
significados e outros construtos profundos das relações que não podem ser
reduzidos à operacionaljwção de variáveis.

Godoy (1995, p.58) enumera algumas características da pesquisa qualitativa que

norteiam os objetivos metodológicos desse trabalho: "considera o ambiente como fonte direta

dos dados e o pesquisador como instrumento chave; possui caráter descritivo; o processo é o

foco principal de abordagem e não o resultado ou o produto; a análise dos dados foi realizada

de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador; não requereu o uso de técnicas e

métodos estatísticos; e, por fim, teve como preocupação maior a interpretação de fenômenos e

a atribuição de resultados".
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Para a elaboração da revisão teórica, foi necessária uma pesquisa bibliográfica em

livros, artigos, teses, dissertações, revistas e periódicos, a fim de entrar em contato com o que

já se produziu acerca da temática da pesquisa.

Como forma de desenvolvimento do tema e de resposta ao problema da pesquisa, foi

realizado um estudo de caso, a fim de observar como se estrutura e acontece o processo, os

atores envolvidos, além do levantamento de experiências. O objeto em questão é a parceria

entre a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) e a UFF, ambos localizados no

município de Volta Redonda.

o levantamento de experiências foi realizado através de uma entrevista com roteiro

semi-estruturado, visando colher informações sobre o projeto, além das expectativas desse

ator social com relação ao mesmo. As entrevistadas foram as responsáveis pelo Departamento

de Proteção Social Básica e seu Centro de Inclusão Produtiva, ambos pertencentes à SMAC,

em Volta Redonda. Ambas foram escolhidas por serem as funcionárias que estão mais

envolvidas com a parceria. O item do estudo de caso que trata do Centro de Inclusão

Produtiva foi elaborado tomando como base a entrevista realizada.

As informações sobre o projeto de extensão da UFF foram colhidas a partir de um

documento elaborado pelos docentes da instituição responsáveis pelo projeto, contendo

informações sobre o projeto, seus objetivos, entre outras.

Uma limitação do trabalho foi a falta de tempo hábil para uma maior aproximação

com a comunidade envolvida neste projeto, de forma a captar a visão que esta tem sobre o

mesmo.
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7. ESTUDO DE CASO

7.1. A Secretaria Municipal de Ação Comunitária

A SMAC - Secretaria Municipal de Ação Comunitária foi criada em 30 de outubro de

1990, através da Lei nO.2573, quando, até então, era apenas uma coordenadoria dentro da

Secretaria de Saúde de Volta Redonda.

Em 2005, com a implantação do Sistema "Umco àe Àssistencla~ocla\ n.o m-umé\.p\o,

com o objetivo de organizar a implementação da Política Nacional de Assistência Social,

como forma de concretizar as diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a

SMAC foi reestruturada, para que pudesse se adaptar ao novo contexto de Assistência Social

do país. Sua missão passou a ser a de "transformar em ações concretas os pressupostos da

Constituição Federal de 1988 estabelecidos pela (LOAS) - Lei nO8.742, de 7 de dezembro de

1993 , em suas definições, princípios e diretrizes que nortearão sua implementação, através de

um processo de reestruturação orgânica da poiítica municipai óe assiStenCla soc~..
,

desenvolvida pela secretaria, na direção do Sistema Unico de Assistência Social (SUAS)".

(Portal Secretaria Municipal de Ação Comunitária, 2009).

Suas principais atribuições são:

• Prestar serviços a quem dela necessitar, considerando a situação de risco pessoal

e/ou social das famílias vulnerabilizadas pela pobreza, que vivem no município;

• Prestar serviços de orientação e esclarecimento às entidades assistenciais do

município, bem como, monitorar e avaliar as ações que compõem o sistema

municipal da assistência social.

• Co-financiar serviços sociais prestados pelas entidades da Sociedade Civil à

co nidade, através de verbas do orçamento municipal, alocadas no FMAS

do Municipal de Assistência Social) e deliberadas pelo CMASNR (Conselho
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Municipal de estência Social de Volta Redonda). (portal Secretaria Municipal

de Ação Comuni ária).

A SMAC está dividida em quatro departamentos (Departamento de Proteção Social

Básica - DPB; Departamento de Proteção Social Especial - DPES; Departamento Geral

Administrativo - DGA; e Departamento de Manutenção e Veículos - DMOV), sendo os dois

primeiros responsáveis pela condução das atividades-fim da secretaria. O Departamento de

Proteção Social Básica possui duas coordenações. Uma delas é a CAT - Coordenação de

Apoio Técnico, responsável pelo PAIF - Programa de Atenção Integral à Família; BF - Bolsa

Família; BPC - Beneficio de Prestação Continuada; AJDH - Agente Jovem de

Desenvolvimento Humano; e o CIP - Centro de Inclusão Produtiva. A outra é a CRE -

CQQt.d~t\.a.~ãQde R.e~lQtlais.)(es.~ot\s.ávet ~Qr 6 rCSbionais"")cada uma contendo um CRAS -

Centro de Referência da Assistência Social. (Portal Secretaria Municipal de Ação

Comunitária, 2009).

Cada CRAS possui uma equipe composta de técnicos e auxiliares administrativos,

tendo ainda cada regional uma média de 3 a 4 Centros de Atividades Múltiplas - CAM,

totalizando 24 unidades de atendimento à população de Volta Redonda.

Nos CAM funcionam oficinas com atividades que vão desde o 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 (Ribeiro,

Silva e Abegão, 2008).

o principal programa do DPB é o PAIF, um programa do Governo Federal e do

Estado com o Município de Volta Redonda e executado pela SMAC e cujo objetivo principal

é expressar um conjunto de ações relativas à acolhida, informação e orientação, inserção em

serviços da assistência social, tais como sócio-educativos e de convivência, encaminhamento

a outras políticas, promoção de acesso à renda e, especialmente, acompanhamento sócio-

familiar aos grupos vulnerabilizados pela pobreza e exclusão, com privação ou ausência de

rend~ acesso precário ou nulo aos serviços públicos, entre outros, e ainda, servir como espaço

de crescimento e fortalecimento, que lhes permitam assumir/reassumir seu papel de manter,

educar, proteger e construir identidades. Esse programa é desenvolvido nos CRAS.

(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2009).
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Outra vertente de atuação da SMAC é o Departamento de Proteção Social Especial,

cujas linhas de atuação são voltadas para indivíduos e famílias cujos direitos tenham sido

violados: crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em situação

de rua, abandono ou outras variáveis de exclusão social. (Portal Secretaria Municipal de Ação

Comunitária, 2009).

O órgão responsável pela captação e aplicação de recursos da área Federal, Estadual e

Municipal para o financiamento das ações de Assistência Social em Volta Redonda é o FMAS

- Fundo Municipal de Assistência Social. Cabe à SMAC, como órgão responsável pela gestão

da Política Municipal de Assistência Social, gerir o Fundo Municipal de Assistência Social,

sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência social - CMAS. (Portal

Secretaria Municipal de Ação Comunitária, 2009).

o Conselho Municipal de Assistência Social é uma das maiores conquistas da

comunidade. Integrado de forma paritária, por dez entidades governamentais e outras dez não

governamentais, ele tem a função permanente de deliberar, normatizar e fiscalizar as ações e a

aplicação dos recursos governamentais liberados para a área de Assistência Social, no

m.\).m.c\.~\().'"tan.\()\)ú\l\\ca ~\la\\.\~~n.'1aó.a~.~ort.a\ ~ecte.\ana Mumc\~C\\ de A..~ã()Comumtária")

2009).

Dessa forma, têm-se a garantia de que as entidades que estão se beneficiando com os

recursos públicos, liberados através do Fundo Municipal de Assistência Social, estão

efetivamente investindo na melhoria da qualidade de vida da população, dentro das diretrizes

da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) - fi.o 8742/93 - e do Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA) - Lei n.o 8069/90. (Portal Secretaria Municipal de Ação Comunitária,

2009).

As principais ações de financiamento são:

• Manutenção dos Serviços de Ação Continuada;

• Aquisição de bens de consumo e permanente;

• Pagamento de prestação de serviço ás entidades de direito público e privado, sem

fins lucrativos e instituições filantrópicas;

• Prestação de serviços de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos e

outros de interesses ao controle social.
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• Construção, reforma e locação de imóveis para prestação de serviços da

Assistência Social.

7.2. O Centro de Inclusão Produtiva

Segundo a coordenação do CIP, este centro foi criado em 2003 e veio ao encontro da

proposta do governo federal de trabalhar a organização de grupos de geração de trabalho e

renda.

o objetivo do CIP é desenvolver ações de informação, capacitação e assessoria

voltadas especialmente para organização de grupos de economia solidária orientados para a

sustentabilidade, como uma possibilidade efetiva de inclusão produtiva de usuários da política

de assistência social do município. Com isso, pretende-se contribuir para a melhoria de vida

da população de baixa renda e, conseqüentemente, para o crescimento da economia local

(Ribeiro, Silva e Abegão, 2008).

Segundo a coordenação do CIP, com o intuito de melhor estruturar essa proposta,

montou-se o projeto com o título de Implementação das Ações de Capacitação e Inserção

Produtiva, cujos objetivos são:

1. Qualificar os usuários que vêm dos CRAS, de acordo com a oficina pretendida e

seu perfil;

2. Formar grupos de autogestão entre os usuários para que sejam capazes de

movimentar seu próprio negócio em sua comunidade de origem;

3. Criar condições para a formação de uma incubadora de empresas no município

para que esses grupos sejam assessorados de forma continuada;

4. Promover a autonomia dos usuários.

Esse processo se inicia nos CRAS, onde os usuários realizam oficinas de artesanato,

corte e costura, customização, entre outros. Não se trata de uma capacitação profissional, mas

um despertar para algo.

Quando uma família entra no eRAS o primeiro passo é um levantamento

socioeconômico, visualizando as questões básicas, como saber se o indivíduo possui

documentação, se está se alimentando, se está trabalhando. E uma vez que isso é visualizado e
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sanado de alguma forma, á acompanhamento dessa família e o encaminhamento para ações

de geração de renda. ui o suários passam por tudo isso apenas com o objetivo de auto-

estima, não percebendo sua capacidade de desenvolver algum trabalho, de se autogerir. Sendo

que essa orientação para a geração de renda é realizada com o objetivo de desvincular a ação

do mero assistencialismo.

Segundo a direção do DPB, o trabalho dentro da proteção básica funciona dentro de

dois grandes eixos: socioeducativo e de inclusão produtiva. No primeiro, existem projetos

culturais voltados para a educação, desenvolvimento de crianças e idosos etc., enquanto o de

inclusão produtiva possui atividades de geração de renda, como cursos de cabeleireiro,
,

garçom e culinária. E uma aprendizagem profissional, visando a autonomia futura do

indivíduo, caso ele a queira.

o pertencimento a um desses eixos não exclui o indivíduo (ou a família) do outro. Um

mesmo indivíduo ou família pode estar vinculado aos dois eixos, principalmente no

socioeducativo, pois muitos precisam antes passar por todo um processo socioeducativo, a fim

de enxergar a necessidade da geração de renda para si e sua família.

o usuário vai para o CRAS por vários motivos. Como uma forma de terapia, uma

válvula de escape para a ociosidade, problemas familiares etc., mas na maioria das vezes o

objetivo é a geração de renda. O instrutor das oficinas é o responsável por identificar os

objetivos dos usuários.

Essas oficinas têm período determinado, o que não significa que o usuário precisa se

desvincular do CRAS. Ele pode permanecer no centro, participando de outras oficinas, o que

ocorre freqüentemente.

Uma vez que o usuário demonstra interesse em se profissionalizar, com o objetivo de

geração de renda, ele é encaminhado para o CIP. Lá eles participam de oficinas de

qualificação profissional que vão além do que era realizado nos CRAS.

No CIP a capacitação também tem prazo definido, pois tem pessoas que aprendem

rápido e outras que já fizeram cursos em outros lugares e chegam ao CIP já dominando a

atividade. Fica a cargo do instrutor, nesses casos, avaliar se o usuário está apto ou não para se

juntar ao grupo de geração de renda.

Na verdade existe um grupo em formação e um grupo de geração de renda. Esse

"grupo" de geração de renda, segundo a coordenadora do CIP, consiste em um banco de
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dados. Quando há trabalho o CIP entra em contato com esses usuários para que eles venham

realizar o serviço no centro, uma vez que elas ainda não possuem maquinário próprio.

Quando algum usuário do grupo em formação está capacitado e apresenta o perfil

adequado à proposta de geração de renda ele é inserido nesse banco de dados, passando a

fazer parte do grupo de geração de trabalho e renda.

Outro objetivo do CIP é fazer com que as pessoas cadastradas nesse banco de dados

possam dar origem a uma cooperativa, um grupo de verdade. Dessa forma, elas terão

capacidade de ter suas máquinas e o que precisam para trabalhar, de forma a se tomarem

independentes .

.t~ém desses grupos, o CIP também apóia outros dois: uma cooperativa localizada no
,

bairro Agua Limpa, em Volta Redonda, que confecciona bolsas recicladas, e um grupo de

artesanato do Verde Vale, que produz artesanato de várias formas.
,

Esses grupos da Agua Limpa e do Verde Vale surgiram da iniciativa de pessoas que

passaram pelo CIP e se organizaram em suas comunidades, tendo o CIP como um condutor

desses grupos.

Para a comercialização da sua produção, os usuários do CIP contam com um espaço

cedido pela prefeitura, um quiosque no Mercado Popular, em Volta Redonda. Lá os usuários

podem trabalhar vendendo os produtos uns dos outros, de forma autônoma. Há uma escala

onde cada um fica um período, sendo dois a três em cada período, mantendo contato com seus
,

clientes e realizando as vendas. Os produtos da cooperativa da Agua Limpa e do grupo do

Verde Vale também estão sendo comercializados nesse espaço.

Ainda não é exigida contrapartida dos grupos com relação aos seus custos de

produção, por estarem ainda em fase de desenvolvimento, buscando a autonomia. A

distribuição desses custos é estruturada da seguinte forma:

• Material da prefeitura:

o 50% - Pagamento dos usuários que produziram;

o 30% - Reposição de material;

o 10% - Pagamento para quem trabalhou no quiosque;

o 10% - Pagamento de despesas gerais (Ex: condomínio).
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• Material Próprio:

o 80% - Pagamento dos usuários que produziram;

o 10% - Pagamento para quem trabalhou no quiosque;

o 10% - Pagamento de despesas gerais.

t

A cooperativa da Agua Limpa e o grupo do Verde Vale já são organizados,

conseguindo gerar renda e prover recursos próprios. Já os grupos que ainda estão em fase de

desenvolvimento têm seus recursos disponibilizados pelo PAIF - Programa de Atenção

Integral à Família e pelo município, que subsidia várias ações, ampliando a atuação da

SMAC.

Através da entrevista com as responsáveis pelo Departamento de Proteção Social

Básica e pelo CIP, foi possível identificar alguns obstáculos ao desenvolvimento dos grupos

no CIP, a saber:

• Falta de visão dos usuários: eles acreditam que mais, é menos, isto é, que entrando

uma nova pessoa no grupo, eles irão ganhar menos.

• Querem produzir, mas não querem vender: há uma resistência por parte dos

usuários, no sentido de que querem produzir, mas apresentam resistência ao espaço

de comercialização e venda.

• Falta de senso de coletividade: um usuário quer vender seu próprio produto e

expõe menos o produto do outro.

• Falta de demanda/clientela definida: a propaganda ainda é de boca a boca.

• Ausência de ferramentas de gestão: quem está administrando o faturamento do

quiosque atualmente é o CIP e de forma totalmente manual, o que, entre outras

coisas, dificulta um controle mais eficiente das receitas arrecadadas via quiosque.

• Falta de pessoal de apoio qualificado: algumas atividades são próprias de um

administrador ou contador, o que dificulta o trabalho do CIP, uma vez que nem o

pessoal responsável pelo centro, nem os grupos dominam tais atividades.

A forma encontrada pela SMAC para solucionar esses e outros problemas, além de

atingir os objetivos estabelecidos quando da criação do projeto de Implementação das Ações
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de Capacitação e Inserção Produtiva foi a constituição de uma parceria com a universidade

federal local.

7.3. A Parceria Interinstitucional

A parceria interinstitucional entre a Universidade Federal Fluminense, por meio do

projeto de extensão em economia solidária, do Departamento de Administração da Escola de

Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda e a Secretaria Municipal de Ação Comunitária

surgiu em meados de 2007, quando lhes foi apresentada a proposta de constituição de grupos

de economia solidária como resultado do processo de formação sócio-profissional realizado

pelo CIP (Ribeiro; Silva e Abegão, 2008).

Esse projeto de extensão em economia solidária da UFF foi pensado e desenvolvido

após um primeiro contato com a estrutura da SMAC e o grupo de artesãs formado no CIP, que

,:::1erClallzava sua orooucao no aUlosaue 00 Iviercado Pooular. Ele está estruturado da

seguinte maneira:

Figura 1: Organograma do Projeto de Extensão em Economia Solidária da UFF

(

I ?AIS

PROGRAMA DE APOIO A
!~!ICIATIVAS SOCIAIS

1

UA

UNIVERSITÁRIOS
EM AÇÃO

/

EcoSol

Inclusão Sócio-Produtiva
Pela Economia Solidária

Fonte: Documento elaborado pelos docentes responsáveis pelo projeto de extensão, 2009.

o objetivo maior do projeto (inserido no Programa de Apoio a Iniciativas Sociais -

PAIS) é ampliar o potencial de atendimento às demandas por assessoria a iniciativas sociais

em Volta Redonda, sobretudo aos grupos autogestionários em economia solidária, por meio

da articulação de ações de mobilização e formação de alunos para atuação na área social e de

constituição e acompanhamento de empreendimentos solidários.
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Para isso, ele conta com dois eixos, o UA - Universitários em Ação e o EcoSol -

Inclusão Sócio-Produtiva pela Economia Solidária. O primeiro tem como objetivo

desenvolver ações de mobilização, conscientização e formação junto aos estudantes do Pólo

Universitário de Volta Redonda/UFF, para que os interessados possam ter condições plenas

de atuação como bolsistas ou voluntários em projetos sociais, em especial na assessoria a

grupos de economia solidária. O segundo tem como objetivo prestar assessoria na

constituição, qualificação e formalização de empreendimentos de economia solidária,

tomando como público-alvo os beneficiários do CIP - Centro de Inclusão Produtiva, ligado à

Secretaria de Ação Comunitária de volta Redonda.

Com suas ações, em conjunto com esses dois projetos, o PAIS pretende também

atingir os seguintes objetivos específicos:

• Articular os projetos Inclusão Sócio-Produtiva pela Economia Solidária e

Universitários em Ação, de modo que as ações de formação conduzidas por este

estejam em acordo com as necessidades e exigências daquele;

• Fomentar a criação e manutenção de um grupo de estudos que integre as

discussões de caráter conceitual sobre projetos sociais, gestão de iniciativas sociais

e economia solidária, com a discussão sobre as experiências concretas vivenciadas

no processo de assessoria aos empreendimentos solidários;

• Divulgar as ações e resultados dos projetos associados ao Programa de Apoio a

Iniciativas Sociais, tanto na comunidade acadêmica quanto para a sociedade;

• Viabilizar condições futuras para a transformação do Programa em uma

Incubadora de Iniciativas Sociais, preparando propostas de projetos para captação

de recursos.

As atividades do projeto EcoSol, de assessoramen~o a grupos de economia solidária,

acontecem na forma de oficinas quinzenais realizadas no CIP, tendo como participantes

artesãs independentes que comercializam sua produção no quiosque do Mercado Popular,

bem como pessoas ainda ligadas às oficinas do CIP.

Segundo Ribeiro, Silva e Abegão (2008) as oficinas abordam os seguintes aspectos:

• Nivelamento de expectativas com relação ao trabalho coletivo, buscando

identificar as perspectivas de produção em comum reveladas pelo próprio grupo;
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• Noções de economia solidária, sobretudo fazendo uma diferenciação entre a
. """, . . ,......,organlZaçao em cooperatIva ou assoclaçao;

• 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.

Ainda de acordo com Ribeiro; Silva e Abegão (2008) "o programa das oficinas foi

pensado para ser executado num prazo de seis meses, com a perspectiva de que ao final o

grupo esteja formalizado, com um instrumento apto para capacitação de recursos em mãos e

com diretrizes estratégicas para a condução do empreendimento".

Para a direção do Departamento de Proteção Social Básica, ao qual o CIP está

vinculado, há pessoas que aproveitam bem essa oportunidade que a assistência social do

município oferece e vão para a área de produção, procuram emprego, voltam a estudar, ou

seja, proporcionam ao indivíduo fazer algo para ganhar dinheiro e não depender mais de ações

assistenciais. E é visando proporcionar essa desvinculação do assistencialismo que a SMAC

reconhece a contribuição da UFF nesse processo. Ela ajuda a capacitar os instrutores e os

próprios grupos de beneficiários da assistência social, estruturando-os para que sejam cada
. "-vez maiS autonomos.

Além das ações realizadas pela UFF nas oficinas do CIP, outras propostas foram

estabelecidas pelos docentes da universidade como formas de estruturação do trabalho de

constituição e assessoria a empreendimentos solidários no âmbito da parceria SMAC/CIP-

UFF, bem como uma forma de solucionar os problemas encontrados através das entrevistas.

São elas:
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• Formação empreendedor~ com ênfase em economia solidária, servindo como

facilitadora da sua inserção no mercado de trabalho ou para a constituição de um

negócio próprio ou de um empreendimento solidário;

• Dar subsídios à iniciação produtiva das (os) beneficiárias (os), seja

disponibilizando maquinário/equipamentos (produção), ou até mesmo o local para

realização das atividades (serviços).

• Busca de uma alternativa administrativa para a gestão dos recursos financeiros

advindos da comercialização/prestação de serviço, de forma que não fIfa princípios

legais ou fiscais, seja transparente e tenha um processo autônomo.

• Elaboração de um plano de marketing, visando à uma maior divulgação do

trabalho do CIP.

• Repensar a gestão do quiosque, uma vez que a gestão compartilhada por diversos

grupos tem gerado conflitos de interesses que afetam negativamente o processo.

Uma solução seria transformá-lo em uma empresa simulad~ sendo administrado

pelos usuários do CIP interessados em formação em varejo.

• Buscar formas legais de estabelecer parcerias com o poder público, uma vez que o

mesmo se caracteriza como um campo de oportunidades para a iniciação produtiva

de empreendimentos solidários, como fornecedores de produtos e serviços.

• Ainda no aspecto de oportunidades, o Banco da Cidadania poderia trabalhar mais

próximo ao CIP, seja abrindo aos grupos a serem constituídos uma oportunidade

de financiamento, caso isso seja possível, ou orientando-os na tomada de

empréstimos junto a bancos públicos ou, ainda, servindo como fundo de aval a tais

grupos, quando necessário.

• visão clara por parte de todos os envolvidos - equipes e instrutores dos CRAS e do

CIP - a respeito da proposta de trabalho e do funcionamento do CIP. Para isso é

importante pensar numa forma de formação continuada e de envolvimento efetivo

de todos no planejamento e na condução das ações.

• E desejável que os grupos a serem apoiados pelo CIP tenham, na origem, aspectos

que lhes garanta alguma identidade ou afinidade, como pessoas do mesmo bairro

ou outros laços de afinidade. Por isso a importância do CRAS na identificação dos
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grupos e encaminhamento dos mesmos ao CIP. Isso não descarta, no entanto, a

criação de grupos ,quenão tenham essa identidade de origem, nem mesmo que isso

seja um impeditivo à entrada de novas pessoas num grupo em formação ou já

formado.

• Buscar orientação de profissionais da área de design ou desenho industrial na

concepção dos produtos, como forma de contribuir para uma maior qualidade das

mercadorias produzidas pelos usuários do CIP, bem como sua adequação às

exigências do mercado. (Documento elaborado pelos docentes responsáveis pelo

projeto de extensão, 2009).
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8. CONSIDERAÇÓES FINAIS

Urna primeira consideração a se fazer diz respeito à validade do terna em questão, uma

vez que se preocupa com as mazelas sociais, tais corno desemprego e pobreza extrema, e

também pelo fato de que um movimento de Economia Solidária, devidamente estruturado,

pode fazer a diferença em um Município como Volta Redonda, contribuindo para que as

pessoas trabalhem e vivam de forma digna, ao invés de excluir e marginalizar.

Outro ponto a se destacar nesse processo é o novo enfoque dado à assistência social no

município, resultado da nova política nacional de assistência social. Nota-se uma ampliação

do objetivo de "proteção" da assistência social, abrangendo agora iniciativas de geração de

trabalho e renda que, além de tirar o indivíduo da situação de miserabilidade, dá a ele uma

oportunidade de inserção produtiva, gerando renda para si próprio e sua família.

Essa dinâmica ocorre no âmbito da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, em seu

Departamento de Proteção Social Básica, através do seu Centro de Inclusão Produtiva, onde

um projeto foi estabelecido com o objetivo de organizar grupos de economia solidária entre os

usuários beneficiários das ações do DPB.

Como forma de potencializar essas ações de inserção produtiva e conseqüente geração

de trabalho e renda no município, surge a figura da universidade, por meio do projeto de

extensão em economia solidária do Departamento de Administração da Escola de Ciências

Humanas e Sociais de Volta Redonda da Universidade Federal Fluminense, como articuladora

de ações de mobilização e formação de alunos para atuação na área social e de constituição e

acompanhamento de empreendimentos solidários.

Apesar de ser um projeto inserido no âmbito da Assistência Social, ele possui

características próprias de um empreendimento solidário, uma vez que envolve questões como
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autogestão, autonomia, d·

Solidária.

onô -ca e solidariedade, princípios básicos da Economia

Isso mostra que, o te do o governo estabelecido um programa específico de

fomento a empree d- e os solidários, o Programa Economia Solidária em

Desenvolvimento, com uma estrutura bastante completa, envolvendo todos os aspectos desse

tipo de empreendimento, iniciativas de geração de trabalho e renda baseadas nos princípios da

Economia Solidária podem surgir em outros segmentos, no caso em questão, dentro da

Assistência Social.

Esta constatação dá margem para que propostas sejam pensadas no intuito de uma maior

aproximação desses segmentos que desenvolvem políticas sociais com objetivos semelhantes.

No caso específico de Volta Redonda, as ações conjuntas desenvolvidas através da

parceria UFF-SMAC/CIP, apesar de recente, têm contribuído efetivamente para a

disseminação dessa alternativa econômica no município.

Portanto, a partir do estudo de caso realizado, pode-se destacar que, para a efetivação

desse compromisso de criação e desenvolvimento de empreendimentos solidários através da

parceria interinstitucional, a UFF deverá incumbir-se de produzir informação e conhecimento,

contribuindo para o amadurecimento dessa parceria, por intermédio de seu projeto de

extensão universitária e, futuramente, de sua incubadora de iniciativas sociais; e o governo

local, por meio da SMAC, elaborando e pondo em prática políticas sociais que fortaleçam a

proposta de Economia Solidária no município.
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9. LIMITAÇÕES CO TRIBUIÇÕES PARANOVOSESTUDOS

Uma limitação a este trabalho relaciona-se à falta de consulta à comunidade envolvida

no projeto, tendo em vista que seria uma oportunidade de analisar a visão que os beneficiários

têm do projeto, bem como suas expectativas e anseios.

Outros indivíduos que também poderiam ter sido consultados são os "oficineiros",

responsáveis pela qualificação dos usuários nos eRAS, uma vez que estão diretamente

envolvidos com a comunidade beneficiária do projeto.

Sendo assim, algo que poderia ser analisado em outros estudos é a visão de outros atores

envolvidos nesse projeto, como a comunidade beneficiária das ações desenvolvidas e os

"oficineiros" responsáveis pela capacitação.
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A

RO A SEMI-ESTRUTURADA

Qual o I •e· o do CIP?

Uma vez ue os participantes do CIP são oriundos dos CAM (ligados aos CRAS - Centro de

Referência da Assistência Social), onde já existe a capacitação através de oficinas, qual a

intenção do CIP ao realizar novas oficinas de capacitação?

Tendo também essa função de formação, como o CIP define e estrutura suas ações de

capacitação?

es as ações de capacitação há uma preocupação em oferecer, em paralelo, oportunidades de

inserção produtiva dos participantes? Se há, como isso acontece?

Questões ligadas à criação e gestão de um empreendimento solidário são trabalhadas no CIP?

Estrutura, funcionamento, financiamento?

Após a capacitação no CIP, háo suporte para a criação de empreendimentos solidários? Se

sim, como se dá? Se não, por quê?

Os participantes demonstram senso de grupo? Há muitos conflitos ente os participantes?

·s as principais questões vivenciadas pelos participantes no processo de constituição de

e d· entos solidários?


