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Resumo: 

O sistema capitalista proporcionou o avanço em sistemas educacionais, comércio entre nações, 

acesso a uma grande quantidade de produtos e serviços, entretanto os efeitos colaterais gerados 

causaram o agravamento de problemas sociais, como desigualdade e precarização das relações 

de trabalho dentro das organizações. Os negócios com impacto social mostraram-se como uma 

forma de superar esses problemas e tornar a sociedade mais inclusiva. Dentre esses negócios 

sociais aparecem os empreendimentos solidários que reforçam a atuação social, o 

desenvolvimento regional, mas carecem de leis e normativas próprias. Este artigo busca estudar 

o quanto as leis de uma economia capitalista da cidade de Volta Redonda beneficiam os 

empreendimentos alinhados a lógica da economia solidária. 

Palavras-Chave: negócios sociais, economia solidária; 

1. Introdução 

A ascensão da economia capitalista baseada no lucro e geração de valor para as 

organizações trouxe ganhos materiais, inovação tecnológica, melhorias em sistemas 

educacionais e expansão de fronteiras com o comércio internacional. Entretanto, com a corrida 

para crescer, nações deixaram de lado a preocupação com meio ambiente e populações mais 

pobres, acarretando um agravamento nos problemas sociais (Yunus, 2007). A escassez de 

recursos e a intensificação das desigualdades manifestaram nas pessoas uma busca por 

melhores alternativas de vida dentro do próprio capitalismo (Janchan, Comini e D’amario, 

2016).   

Uma das alternativas é a integração de negócios sustentáveis com necessidades sociais 

(Barki et al., 2015). Do empreendedorismo social, os negócios sociais trabalham para reduzir 

as desigualdades sociais e com uma atuação rentável, seja a partir da oferta de produtos e 

serviços, resgatando e reinserindo pessoas em condições vulneráveis à sociedade (Sant’ana, 

2017; Petrini, Scherer e Back, 2016). Sendo assim, ao utilizarem estratégias de mercado visando 

o benefício social, as empresas sociais se aproximam tanto de organizações de uma economia 

capitalista quanto de economia solidária. 

A economia social tem suas atividades concebidas a partir de normas já existentes, já a 

economia solidária traz os interesses sociais a debates políticos, utilizando meios que visam a 

democratização da economia (Laville, 2009). Ou seja, a economia solidária busca regulamentar 

ações sociais através de leis e decretos que possibilitem a melhoria do bem-estar de todo corpo 

social e não somente das pessoas envolvidas com aquela atividade, como fazem os 

empreendimentos de economia social.   
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Tanto o empreendedor social quanto o solidário trabalham para encontrar soluções para 

os problemas sociais, entretanto somente o segundo estimula o cooperativismo e a autogestão 

(Comini, Barki e Aguiar, 2012). Essa estimulação está na luta por políticas públicas, 

principalmente através de movimentos sociais, que promovam a melhoria das condições de vida 

de grupos vulneráveis, classificando o empreendedor solidário como empreendedor social 

(Sigette, 2017).  

De acordo com Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária, até 2013 

foram registrados 19.708 empreendimentos solidários no país onde 6.018 foram identificados 

como grupos informais (Silva e Carneiro, 2014). Os autores afirmam que devido a essa 

informalidade, esses grupos não têm acesso a financiamentos e ações governamentais de apoio 

e com isso instituições de fomento, como o caso das incubadoras tecnológicas, se tornam 

importantes para auxiliar a organização desses empreendimentos.  

Os empreendimentos sociais ainda sofrem com a vulnerabilidade desde a sua 

formalização até comercialização de produtos e serviços (Carreiro et. al, 2009). De acordo com 

o PNUD (2015), a criação de políticas públicas voltadas para micro e pequenas empresas 

auxiliou a inserção de pequenos produtores na cadeia de valor de grandes organizações, abrindo 

um espaço também aos pequenos negócios sociais. Entretanto, ainda segundo o PNUD, a alta 

burocracia somada ao desconhecimento sobre da atuação desses negócios aumentam as 

barreiras para que eles se estabeleçam e atinjam mercados.  

Sendo assim, políticas públicas em prol do micro e pequeno empreendedor, apesar de 

terem beneficiado pequenos negócios sociais ainda não são o suficiente para a sustentação 

deles, principalmente os que estão alinhados a lógica da economia solidária. Pois, por mais que 

os empreendimentos solidários precisem de formalização assim como os empreendimentos 

tradicionais, eles ainda carecem de políticas públicas que abranjam as suas características 

específicas de atuação. 

Este trabalho orienta-se a cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, que 

ganhou destaque por ações realizadas pelo poder público que fortalecem a atuação do 

empreendedorismo local e desde 2010 promove atividades para o empreendedorismo solidário. 

Criada e orientada a atender a demanda da Companhia Siderúrgica Nacional, Volta Redonda 

torna-se uma cidade interessante de observar pelo crescimento de outros tipos de negócios, 

especialmente os que visam o bem-estar social. O munícipio conta com a InTECSOL, 

incubadora tecnológica, que visa formar e assessorar empreendimentos que focam tanto o 

desenvolvimento local quanto social – dentro da perspectiva da economia solidária. Neste 

contexto surge a pergunta: como as políticas locais públicas locais incentivam e se alinham aos 

empreendimentos sociais da economia solidária? 

O trabalho foi feito por meio de um levantamento bibliográfico que buscou 

contextualizar o surgimento e atuação dos negócios sociais como alternativas para o bem-estar 

social e descrever a conjuntura da economia solidária e a articulação do movimento solidário 

no Brasil. Foi feito uma entrevista com o coordenador da InTECSOL e participante do Fórum 

de Economia Solidária de Volta Redonda onde foi relatado as ações do movimento no 

município. Por meio de uma pesquisa documental buscou-se analisar o marco normativo em 

relação aos empreendimentos tipo MEI, EI e EPP e os empreendimentos solidários na cidade. 

E, uma comparação entre as leis e decretos que o município oferece a esses diferentes tipos de 

negócios. Por fim, busca-se analisar como as leis e incentivos de políticas públicas, de uma 

economia capitalista, ampara os empreendimentos baseados em uma economia solidária em 

Volta Redonda e verificar como e até quando auxiliam desenvolvimento e estabelecimento dos 

empreendimentos solidários locais. 
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2. Fundamentação Teórica 

2.1. Negócios Com Impacto Social 

Os negócios com impacto social surgem como uma resposta aos impasses trazidos pela 

globalização, sendo uma forma de tornar o capitalismo mais inclusivo, através de ações que não 

dependam apenas de governos e diminuam a vulnerabilidade de pessoas de baixa renda (Barki, 

2015). Os negócios sociais, diferente dos negócios tradicionais que buscam a maximização de 

lucro e retorno para acionistas e proprietários, procuram maximizar os impactos sociais, 

atendendo e solucionando aos problemas da sociedade. Eles se manifestam como um meio 

termo entre organizações tradicionais e organizações não governamentais (Teodósio e Comini, 

2012).   

Em comparação as ONGs que dedicam parte de seu tempo e energia para arrecadar 

dinheiro e doações, os negócios sociais dependem dos investidores iniciais e são projetados 

para serem autossustentáveis, recuperando os custos totais a partir da oferta de produtos e 

serviços (Yunus, Moingeon, e Ortega, 2010). Sendo assim, ao quitar as despesas, todo ganho 

arrecadado pela empresa social é aplicado em si mesma, dispensando a necessidade de novos 

investimentos. 

Um grande exemplo de negócio social foi a criação do Grammen Bank em Bangladesh 

em 1976 pelo economista Muhammad Yunus. Os bancos não concediam empréstimos sem 

garantias as pessoas de classes mais baixas. O economista identificou que essa população tinha 

tanto potencial para empreendimentos quanto as classes mais altas e só era necessário um 

financiamento para que seus negócios pudessem se consolidar (Yunus, Moingeon, e Ortega, 

2010). Ainda segundo os autores, a proposta inicial do banco era conceder empréstimos a 

empresas locais para que pudessem auxiliar no desenvolvimento da comunidade local. 

Yunus (2007) propõe dois tipos de negócios que podem ser descritos como sociais. Os 

primeiros são empresas que ao invés de maximizarem o lucro para seus proprietários, 

comercializam produtos e serviços visando o benefício social. A segunda descrição ainda 

segundo Yunus é de negócios que maximizam o lucro, mas são geridos por pessoas menos 

favorecidas e todo ganho será para ajudar as necessidades dos próprios gestores. Em vez de 

serem pagos aos investidores, os dividendos são reinvestidos no negócio e repassados para 

algum grupo de beneficiários a preços mais baixos, com melhor serviço ou maior 

acessibilidade, sendo uma empresa sem perdas, sem dividendos e autossustentável cujo objetivo 

é servir e melhorar a qualidade de vida da sociedade (Yunus, Moingeon, e Ortega 2010). 

O trabalho de Yunus com o Grammen Bank inspirou muitas organizações a buscarem 

empreendimentos voltados para a geração de valor social (Comini, Barki e Aguiar, 2012).  No 

Brasil, um exemplo de empreendimento social voltado também para a concessão de 

microcrédito, assim como o Grammen Bank, é o banco de Palmas localizado no Conjunto 

Palmeiras em Fortaleza no Ceará. Alinhado a lógica da economia solidária, o banco tornou-se 

referência devido a utilização de uma moeda social que funciona como o real, a Palmas, onde 

os moradores viram que nem todos tinham dinheiro para consumir o que era produzido na 

região e com isso decidiram criar um meio próprio para que pudessem trocar o que produziam 

por aquilo que necessitavam (Rigo e Filho, 2017). Ainda de acordo com os autores, o banco, 

visando promover o entendimento sobre o uso da moeda local, proporcionou aos moradores 

noções de economia e consumo da moeda social e com isso a população pôde entender seu 

funcionamento e passar a utilizá-la comumente.  
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2.2 Economia Solidária 

O capitalismo permite o contínuo surgimento de organizações que oferecem uma gama 

de produtos e serviços e a oportunidade para as pessoas escolherem aqueles que desejam 

consumir. A busca por lucro e espaço no mercado provocam nas empresas uma competição 

para garantirem sua sobrevivência. Atuando na busca por bem-estar social, a economia solidária 

se opõe a competitividade do mercado e acumulação de capital (Gaiger, 2009). Com princípios 

baseados na propriedade coletiva, ao contrário do capitalismo apoiado a propriedade individual, 

os próprios cooperadores da organização decidem coletivamente como serão feitas as retiradas 

que cada um ou função irá receber (Singer, 2002).  

Executando ações que visam a subsistência, inclusão, igualdade e redução da 

vulnerabilidade, os empreendimentos solidários se diferem dos tradicionais ao serem movidos 

não pela oportunidade, mas pela necessidade, indo além da dimensão econômica (Gaiger, 

2008). O surgimento das cooperativas se dá principalmente a exclusão de determinados grupos 

nos processos de produção capitalista, recorrendo a atividades produtivas que não exijam 

capital ou qualificação profissional (Singer, 2001).  

O modelo cooperativo foi também uma saída encontrada pelos operários na luta contra 

as condições hierárquicas, má valorização, alta exploração laboral e perda de postos de 

trabalhos em crises no sistema capitalista. A crise da regulação keynesiana na década de 70 

causou o fechamento de diversas organizações e desemprego entre a classe operária. Por meio 

da autogestão os trabalhadores assumiam empresas que faliram ou a partir de novas empresas 

criaram cooperativas, onde o poder de decisão era igualitário a todos (Mance, 2005).  

De acordo com Sguarezi (2011): 
O que na sua gênese o movimento auto gestionário busca é a superação da hierarquia 

taylorista da divisão do trabalho, do assalariamento e da burocracia, e numa 

perspectiva mais ousada a autogestão procura sobrelevar-se a propriedade privada e 

ao despotismo do Estado capitalista na sua vertente neoliberal. Além disso, a 

autogestão que é um dos princípios básicos do cooperativismo. É uma ferramenta 

pedagógica da formação e de educação de todos os envolvidos, pois a autogestão exige 

a participação dos sujeitos em relação de igualdade não só no processo de produção, 

mas igualmente no processo de tomada decisão do empreendimento ou, em grau mais 

elevado, na sociedade [...] Ela procura se colocar na esfera de debate e ao mesmo 

tempo visa se institucionalizar como ferramenta de consolidação da democracia 

participativa. (SGUAREZI, 2011, p. 80).  

Dessa forma, autogestão proporciona a participação direta dos trabalhadores nas 

decisões da organização, suprimindo relações autoritárias entre patrão e empregado. As ações 

tradicionalmente tomadas por pessoas em posições mais altas da hierarquia, cabendo aos 

empregados somente coloca-las em práticas, seriam realizadas de forma democrática entre 

todos os participantes da organização. O modelo da autogestão baseado no cooperativismo, 

social e solidário exige a participação de todos os envolvidos para que funcione dentro da 

organização e se expanda a sociedade. A autogestão dentro da economia solidária, de acordo 

Elaine Sigette (informação verbal)4, funciona como um valor onde através do processo do 

conhecimento dos princípios da economia solidária e da internalização desses princípios, as 

pessoas ganham um empoderamento e a partir desse empoderamento passam a agir e a 

participar de forma mais efetiva no processo econômico, político e social da região onde essa 

economia se consolida.  

No Brasil, a abertura de mercado na década de 90 foi responsável pela privatização, 

fechamento de inúmeras organizações e alta inflação. O processo de industrialização precário 
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concomitante a adoção de medidas governamentais na tentativa de recuperação econômica 

resultou numa má distribuição de renda e perdas de postos de trabalho (Meira, Oliveira e Ruas, 

2012). A redução de gastos do governo afetou a área social, manifestando iniciativas populares, 

não só na luta contra o desemprego, mas também na reinserção de grupos excluídos pela 

sociedade (Carreiro et. al, 2009). 

 As configurações iniciais da economia solidária no Brasil ocorreram durante a 

realização do I Fórum Mundial Social (FSM) ocorrido em 2001 na cidade de Porto Alegre. 

Organizado por movimentos sociais tendo como objetivo propor medidas que beneficiem a 

sociedade, o I FSM legitimou o grupo de trabalho da economia solidária, o GT Nacional, dando 

início a proposta de tornar a economia solidária uma política pública (Lima, 2015). Em 2003, 

ainda segundo o autor, o GT Nacional com o apoio do ex-presidente Lula conseguiu a 

formalização de uma Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) dentro da estrutura 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  

 A secretaria e governo atuam juntos na criação de políticas para a economia solidária, 

porém o movimento buscou inserir os trabalhadores. O Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

(FBES) foi criado logo após a SENAES e tornou-se um espaço de discussão da sociedade civil 

que promove a união dos empreendimentos solidários, o poder público e entidades das mais 

diversas categorias (Santos e Carneiro, 2008). Os autores ainda destacam que as diretrizes dadas 

pelas SENAES e o FBES culminaram na articulação de fóruns regionais e municipais e na 

realização de plenárias e conferências que fortalecem o movimento e ampliam as discussões 

para as políticas nacionais.  

Uma das primeiras ações da SENAES junto aos fóruns foi o mapeamento dos 

empreendimentos solidários no país, realizado de 2007 a 2009. O mapeamento apontou que 

empreendimentos sem recursos para se firmarem legalmente, em sua maioria como 

cooperativas, acabam agindo na informalidade, o que faz com que se relacionem apenas com 

outros negócios informais e não alcancem mercados em potencial (Singer, 2009). A lei nº 5.764 

institui uma Política Nacional de Cooperativismo e define como cooperativas apenas os 

negócios com no mínimo 20 pessoas e que para estarem em situação regular os documentos 

precisam ser dirigidos e aprovados pela Junta Comercial do Estado (Brasil, 1971). Entretanto, 

a falta de recursos dessas organizações atrelada a alta burocracia impossibilita que prestem 

serviços que beneficiem a sua sustentabilidade, o que perpetua a o ciclo da informalidade e a 

dificuldade de órgãos intervirem a favor deles.  

 Em nível federal segue como desafio uma lei geral para a economia solidária, porém a 

atuação da SENAES junto aos fóruns e outras instituições permitiu o avanço de leis e decretos 

em prol da economia solidária nos âmbitos estaduais e municipais (Praxedes, 2009). É dever 

dos municípios por exemplo gerenciarem a formação de resíduos sólidos e de acordo com a 

Política Nacional e eles podem optar pela contratação de cooperativas para realizarem a coleta 

seletiva (Brasil, 2010). O reconhecimento desses empreendimentos por governos locais, além 

de serem uma forma de inclusão social, contribui para o relacionamento do movimento da 

economia solidária com órgãos públicos.  

 Mesmo com a fragilidade em sua estrutura, os negócios solidários se mantem pois o 

alcance social e a solidariedade superam o material e econômico (Santos e Carneiro, 2008).  

Entretanto, o papel do Estado como fonte de recursos ainda se faz necessário para que a 

economia solidária seja impulsionada (Eidelwein, 2009). O reconhecimento do movimento 

permite o diálogo com os órgãos públicos e sua inserção na estrutura estatal.  

3. Método de Pesquisa 
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A pesquisa foi realizada a partir de uma entrevista semiestruturada com o docente da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), coordenador do projeto de extensão da incubadora 

InTECSOL e participante do Fórum de Economia Solidária de Volta Redonda Luís Abegão. 

De acordo com Minayo (2002) as entrevistas podem ser estruturadas, onde o entrevistado 

responde a perguntas previamente definidas, não estruturadas onde o entrevistador aborda o 

tema de forma livre e semiestruturadas que são um meio termo entre as duas primeiras. A 

técnica utilizada para o registro da entrevista foi por meio de gravação previamente concedida 

pelo entrevistado.  

Também foi realizada uma análise documental acerca das leis e decretos nacionais e do 

município volta-redondense em prol dos empreendimentos solidários e empreendedores 

individuais (EI), microempresas (MEI) e empresas de pequeno porte (EPP). Gil (2008) afirma 

que o desenvolvimento de uma pesquisa documental abrange documentos que sofreram e não 

sofreram tratamento analítico. Neste trabalho foi utilizado documentos oficiais, sobretudo 

jurídicos que abordam leis e decretos existentes na legislação volta-redondense e brasileira, 

encontrados nos sites da prefeitura municipal e do Planalto. Ela teve por objetivo detalhar quais 

as atribuições legais das leis e decretos e ações realizadas pelo poder público local em interesses 

desses empreendimentos. 

A primeira etapa do método consistiu em transcrever a entrevista e teve como objetivo 

apresentar as ações do movimento da economia solidária na cidade, desde a sua configuração 

inicial até 2018. Durante a entrevista, o próprio entrevistado apresentou algumas ações 

realizadas pela prefeitura em prol do movimento, como foi o caso do festival e do plano 

plurianual. Com isso, a primeira etapa do levantamento documental consistiu na consulta no 

site da prefeitura municipal dos marcos normativos informados na entrevista. A segunda etapa 

consistiu também na consulta no site, porém no campo de busca de leis e decretos foi 

pesquisado “economia solidária” na palavra chave. A partir dos dados encontrados foi feita uma 

análise de conteúdo que tem como objetivo fazer constatações a partir do confronto de 

informações obtidas com as existentes (Gil, 2008).  

A terceira etapa fundamentou-se nas ações do poder público em benefícios dos 

empreendimentos tipo MEI, EI e EPP. A partir de uma pesquisa prévia também no site 

municipal, foi pesquisado na palavra chave “microempresa”, “empresas de pequeno porte” e 

“empreendedores individuais”. A análise de conteúdo também foi feita e este trabalho limitou-

se no detalhamento das ações mais recentes, significativas e que englobam um maior número 

de atribuições legais a esses tipos de empreendimentos. Ademais, as leis e decretos que tinham 

como consideração alguma lei federal, esta era pesquisada diretamente no site do planalto e 

associada no texto. 

4. Resultados 

Após a utilização dos métodos, além da entrevista, identificou-se 5 decretos em prol da 

economia solidária, um material com as informações sobre o pregão feito pela prefeitura para 

realização do festival, as ações estipuladas no plano plurianual volta-redondense. E, como ação 

mais recente aos pequenos empreendimentos, a lei geral da micro e pequena empresa de Volta 

Redonda. Sendo assim, os resultados foram divididos em duas etapas, a primeira com as ações 

do munícipio para a economia solidária e a segunda com as ações para os empreendimentos 

tipo MEI, EI e EPP. 

Na etapa da economia solidária os decretos foram detalhados, com as atribuições legais 

de cada um. No festival, foi disposto a verba dada pela prefeitura assim como informado na 

entrevista. E, no plano plurianual foi feito uma planilha que se limitou nas principais ações 
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conquistadas pelo movimento solidário e sua finalidade. Na etapa dos empreendimentos MEI, 

EI e EPP foi detalhada a lei geral da micro e pequena empresa. 

Após isso, foi realizada uma comparação entre as duas etapas, relatando como cada uma 

das ações auxiliam no estabelecimento dos diferentes tipos de empreendimentos. A análise 

comparativa teve como objetivo verificar o que o município tem em forma de lei para os 

empreendimentos tipo MEI, EI e EPP e se o que foi gerado se equipara ao que é dado para os 

empreendimentos solidários.  

4.1 Contextualização da economia solidária em Volta Redonda 

4.1.1 Entrevista com coordenador e participante do Fórum da Economia Solidária de Volta 

Redonda 

Em 2010 Volta Redonda foi sede da II Conferência Regional de Economia Solidária do 

Médio Paraíba. Organizada pela Secretária Municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda, 

o evento buscou elaborar projetos e discutir políticas públicas voltadas a beneficiar os 

empreendimentos solidários locais. Segundo Abegão (informação verbal) 5, a conferência teve 

uma coparticipação dos integrantes do movimento de economia solidária da cidade que foram 

responsáveis pela construção do evento, mas a ação foi do governo local. Ele afirma que a 

dificuldade de caracterizar e classificar quais eram os empreendimentos locais limitava a 

participação deles no movimento, pois poucos grupos eram conhecidos.  

Em 2012, na UFF ocorreu a II Plenária Regional de Economia Solidária do Médio 

Paraíba. Segundo Abegão (informação verbal) 6, diferente da conferência que foi uma ação 

governamental, a plenária foi uma iniciativa do movimento. Ele acrescenta que foi possível 

uma articulação maior com os municípios onde a economia solidária se apresentava mais forte, 

como os de Valença e Pinheiral.  

A plenária proporcionou em 2013 a realização do Seminário de Economia Solidária do 

Médio Paraíba (SESMEP). Ocorreram dois SESMEP em 2013, o primeiro em Pinheiral e o 

segundo em Volta Redonda. Os seminários contaram com a participação dos municípios locais 

e com gestores públicos, diversos negócios, outros movimentos e unidades de apoio com o 

objetivo de definir estratégias que colaborem para a integração e constituição desses 

empreendimentos na região.  

Em 2014 sucedeu mais um SESMEP no município e Abegão (informação verbal) 7 

lembra-se da III Conferência Regional de Economia Solidária do Médio Paraíba que foi outra 

ação do movimento e não da gestão pública. Ele afirma que a força e o desenvolvimento do 

movimento localmente foram suficientes para que ele mesmo conduzisse a conferência, 

levando representantes de empreendimentos para as conferências estaduais e municipais. O IV 

SESMEP realizado em 2016 resultou na criação do Fórum de Economia Solidária de Volta 

Redonda. A criação do fórum resultou na execução do Festival de Economia Solidária em 2017 

que congregou diversos negócios de economia solidária voltados principalmente para 

artesanato, alimentação e agricultura. 

Apesar da participação de diversos empreendimentos, Abegão (informação verbal) 8 

chama a atenção para dificuldade de identificação de determinados grupos como 

empreendimentos solidário, que resultou no mapeamento local contabilizando quais grupos 

                                                 
5 Entrevista fornecida por Luís Abegão na Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda em agosto de 2018 
6 Entrevista fornecida por Luís Abegão na Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda em agosto de 2018 
7 Entrevista fornecida por Luís Abegão na Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda em agosto de 2018 
8 Entrevista fornecida por Luís Abegão na Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda em agosto de 2018 
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eram efetivamente solidários. Com a aplicação de um questionário, ainda segundo Abegão, 

foram recolhidas informações dos grupos que foram identificados como solidários, mas os 

grupos em si não se reconheciam como solidários pois muitas das vezes não sabiam o que era 

economia solidária. O mapeamento auxiliou na condução desses grupos pra próximo da 

economia solidária, mostrando ser um dos trabalhos de articulação do movimento.  

Tanto a primeira conferência quanto os demais eventos ocorridos até 2016 foram na 

gestão de Antônio Francisco Neto. O festival em 2017 foi na gestão do prefeito Samuca Silva. 

Abegão (informação verbal) 9 relembra que após a criação do fórum, o primeiro objetivo era a 

realização do festival e os representantes recorreram a administração pública para conseguirem 

uma verba para sua realização. Ele menciona que o período de setembro a outubro de 2017 era 

o prazo para finalizar o orçamento municipal e a primeira ação do fórum resultou em uma verba 

aprovada para o festival na lei orçamentária anual. Após a ocorrência do festival, no primeiro 

ano de gestão de Samuca Silva, o movimento conseguiu inserir ações voltadas a economia 

solidária no plano plurianual (PPA). 

Apoiados a Lei Federal nº 12.305/2010, o movimento conseguiu a contratação das 

cooperativas de Catadores para realizarem a coleta seletiva da cidade. Outro compromisso 

assumido pela prefeitura foi a criação de uma comissão para elaborar uma proposta de política 

pública para o munícipio. Foram nomeados os membros do comitê para realização do 

primeiro festival e esse comitê ficaria responsável pela elaboração da política pública para 

Volta Redonda. Abegão (informação verbal) 10 relata que em paralelo a construção do festival, 

o comitê em diversas rodadas no fórum municipal desenvolvia a política pública que foi 

apresentada 90 dias após o término do festival e que hoje se encontra em tramitação.  

Dentre as entidades de apoio e fomento que participaram do Festival está a 

InTECSOL, incubadora com foco em empreendimentos solidários. A incubadora atua desde 

2014 na UFF e tem o papel de auxiliar na sua estruturação, formalização e gestão dos 

negócios solidários. Abegão (informação verbal) 11 reitera a importância da incubadora 

trabalhar com os empreendimentos e gestão locais devido a sensibilidade deles. Ele afirma 

que por causa de suas frágeis estruturas, pouco acesso a mercados e uma ordem de trabalho 

coletiva e autogestionária causando certa complexidade, qualquer distúrbio pode ser 

prejudicial ao empreendimento. Ele aponta a necessidade desses negócios trabalharem em 

redes, pois assim podem trabalhar cooperando uns com os outros, se fortalecendo 

mutuamente.  

4.1.2 Lei Federal nº 12.305/2010 e decreto municipal nº14.993 

A Lei Federal nº 12.305/2010 institui uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. O seu 

cumprimento abrange todos os âmbitos da sociedade, sendo pessoa física, jurídica, de direito 

público, privado sendo responsáveis direta ou indiretamente na formação de resíduos sólidos e 

estipula que seu gerenciamento deve ser feito por todos (Brasil, 2010). Ainda de acordo com a 

lei, a coleta seletiva é delimitada como um dos instrumentos a serem utilizados para o 

gerenciamento de resíduos. Além do mais, ela contempla nos planos de resíduos sólidos as 

alternativas de gestão, como será feita a sua implementação, as metas, projetos e ações que se 

dão em âmbito nacional, estadual, microrregional, intermunicipal e municipal. 

                                                 
9 Entrevista fornecida por Luís Abegão na Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda em agosto de 2018 
10 Entrevista fornecida por Luís Abegão na Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda em agosto de 

2018 
11 Entrevista fornecida por Luís Abegão na Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda em agosto de 

2018 
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Conforme o artigo 18, 1º parágrafo, inciso II os municípios podem realizar a coleta 

seletiva “com a participação de cooperativa ou outras formas de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda” (Brasil, 2010). Apoiada 

a essa lei, a prefeitura de Volta Redonda sancionou o decreto nº 14.993 que dispõe a criação do 

Comitê Municipal Intersetorial Para Acompanhamento Do Sistema De Coleta Seletiva E Do 

Sistema De Logística Reversa no município, com a participação das Cooperativas de Catadoras 

e Catadores (Volta Redonda, 2018). A partir desse decreto, as 3 cooperativas localizadas em 

Volta Redonda se tornaram responsáveis por toda coleta seletiva da cidade.  

4.1.3 Decretos municipais nº 14.303, nº 14.304, nº 14.656 e nº 14.421 

Por meio do decreto nº 14.303 foi criado em 2017 um grupo para a elaboração da Política 

Municipal de Economia Solidária na cidade de Volta Redonda. Ele considera a necessidade da 

criação de uma política pública de economia solidária para a cidade e a participação dos órgãos 

envolvidos como a gestão pública, os empreendimentos solidários, as entidades de apoio e 

fomento. O grupo ficaria responsável por conduzir as atividades voltadas para a economia 

solidária na cidade (Volta Redonda, 2017).  

O decreto também sancionou a realização do primeiro festival de economia solidária na 

cidade e estipulou que após 60 dias do mesmo, o grupo, que teve os membros nomeados pelos 

decretos nº 14.304, nº 14.656 e nº 14.421, deveria apresentar uma minuta com as disposições 

do projeto de lei para economia solidária que posteriormente deveria ser encaminhada a câmara 

municipal (Volta Redonda, 2017).  

Atualmente, o projeto de lei ainda segue em tramitação. 

Dentre os participantes do grupo nomeados pelo decreto nº 14.304 estão os segmentos que 

compõe os empreendimentos solidários da cidade: artesãos, catadores de materiais recicláveis, 

agricultores familiares e agroecológicos e articulação popular de mulheres (Volta Redonda, 

2017). E, conta com os titulares e suplentes dos segmentos culturais, gestão pública e das 

entidades de apoio e fomento, este último com participação da InTECSOL.  

4.1.4 1º Festival de Economia Solidária 

Em 9 de novembro de 2017 foi realizado o I Festival de Economia Solidária no município 

volta-redondense. A prefeitura realizou um pregão para contratação dos serviços do 

fornecimento do material necessário para realização do festival. Além do espaço para a 

organização, foi disposto uma verba máxima de R$ 85.534,91 para execução do evento. A 

verba incluía compra de materiais como lápis, caneta, papel, confecção de folhetos, a 

contratação de profissionais para prestar a segurança no local, serviços de sonorização, equipe 

para montagem física do espaço do festival, fornecimento de comida para a equipe 

organizadora e os empreendedores participantes, palco para apresentações e tendas para os 

empreendedores. O festival reuniu atividades culturais da região e se tornou um espaço para 

que os empreendedores solidários locais comercializassem seus produtos e serviços. 

 4.1.5 Plano Plurianual 2018-2021  

As ações do Plano Plurianual são os objetivos e metas a serem alcançados pela gestão 

durante os 4 anos de mandato. A tabela 1 apresenta alguma das ações voltadas para a economia 

solidária. 

 

Tabela 1. DEMONSTRATIVO DAS ÃÇÕES VALIDADAS PPA - 2018 – 2021 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Volta Redonda (2017). Alterada pelos autores. 

4.2 Ações locais que fomentam os negócios MEI, EI e EPP 

4.2.1 Lei Geral da Micro e Pequena Empresa de Volta Redonda 

No ano de 2006 foi aprovada a Lei Complementar nº 123 que estabelece o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e “normas gerais relativas ao 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno 

porte” (Brasil, 2006). A lei busca criar um ambiente que favoreça a consolidação de pequenos 

negócios por meio da simplificação de procedimentos de registros, aberturas e cobranças. E, 

com o apoio de estados, municípios, incubadoras tecnológicas e instituições fomentar ações de 

apoio a inovação específicas a microempresas e empresas de pequeno porte (Brasil, 2006).  

Em conformidade a Lei Complementar nº 123, em 2013 foi sancionada a Lei Municipal 

nº 4.929 criando Lei Geral Municipal Da Microempresa E Empresa De Pequeno Porte De Volta 

Redonda. Ela estabelece normas relativas a incentivos fiscais, inovação tecnológica, 

formalização, registro, legalização, criação de espaços voltados a assistência a pequenos 

negócios e outros aspectos que concernem os empreendedores individuais (EI), microempresas 

(MEI) e empresas de pequeno porte (EPP) do município.  

A Lei Municipal nº 4.929 (Volta Redonda, 2013) dispõe a criação de uma Sala do 

Empreendedor onde deverá ser fornecido todas as informações necessárias no que diz respeito 

a alvará de funcionamento, fiscalização e tributação, viabilização de empreendimentos, 

orientação sobre aberturas e encerramentos de empresas, legislação e qualquer outro serviço 

que favoreça a implementação de empreendimentos no município. Sendo assim, um ambiente 

em que os interessados em realizar pequenos empreendimentos, ou atuantes, possam tirar 

quaisquer dúvidas e se informar sobre todos os aspectos que diz respeito ao funcionamento de 

um pequeno negócio. 

Ações Finalidade 

BANCO NOS BAIRROS Atendimento a MEI, trabalhadores informais, da Economia Solidária e 

ambulantes 

REALIZAÇÃO DE FEIRAS E 

EVENTOS 

Fomentar o turismo, o comércio de produtos da Economia Solidária e 

negócios na cidade de Volta Redonda 

FESTIVAL DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

Propósito de fomentar a economia solidária no município, bem como 

políticas públicas para o setor 

MOVIMENTO MULHER Ministrar de oficinas de conteúdo de desenvolvimento humano e 

empreendedorismo, workshop de empreendimentos de baixo investimento, 

capacitação para o empoderamento econômico da mulher e clínica de bem-

estar 

PROMOÇÃO E FORMAÇÃO 

EM DIREITOS HUMANOS 

Implantar atividades voltadas à promoção e formação em direitos humanos 

com o objetivo de difundir a temática e o conhecimento dos direitos de toda 

a população. 

FOMENTO À ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

Promover ações de fomento à Economia Solidária no município com ênfase 

na sustentabilidade das ações 

GERAÇÃO DE TRABALHO 

E RENDA 

Prover atividades de geração de trabalho e renda para famílias incluídas no 

CadÚnico e integrantes de Empreendimentos Econômicos Solidários. 

 

CUMPRIMENTO DE 

CALENDÁRIO OFICIAL DE 

EVENTOS 

Aniversário da Cidade, Carnaval, MOTOFEST, Carros Antigos, Bienal do 

Livro de Volta Redonda, Natal, Ano Novo, Anime Fast Fun. Datas 

Comemorativas 

INCENTIVO AOS 

ARTISTAS LOCAIS 

Criar políticas de incentivo aos artistas locais 
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Análogo a Seção II de Apoio à Inovação, o artigo 65 da Lei Complementar nº 123 

determina que os municípios devem manter programas para o desenvolvimento de MEI e EPP 

(Brasil, 2006). Com isso o município volta-redondense se dispôs a manter parcerias com 

instituições de apoio e coordenar a criação de parques tecnológicos em prol da maximização do 

conhecimento e inovação tecnológica dos pequenos negócios (Volta Redonda, 2013). O 

município, por exemplo, realiza anualmente a Semana do Empreendedor em parceria com o 

SEBRAE, em que são ofertados aos empreendedores serviços para que aperfeiçoem seus 

negócios, é sanado dúvidas sobre questões burocráticas e é um evento aberto a população. 

A Lei Municipal nº 4.929 também estimula o acesso ao crédito pelos empreendedores, 

fomentando linhas de microcrédito, instituições financeiras, cooperativas de crédito e outras 

formas de desburocratizar a obtenção de créditos pelos pequenos empresários (Volta Redonda, 

2013). O poder municipal faz isso destinando parte de seu orçamento anual percentual a 

programas de acordo com as diretrizes do poder executivo. O artigo 247 da Lei Orgânica do 

município de Volta Redonda estipula que 1% de sua receita própria é destinada a financiar 

micro e pequenas empresas no município (Volta Redonda, 1990).  

A Lei Municipal também estipula um cadastro próprio para identificar as microempresas 

da região e o segmento em que atuam afim de facilitar parcerias e contratações. Além do mais, 

a fim de “a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da 

perspectiva do usuário” (Volta Redonda, 2013), o cadastro de informações poderá ser feito pela 

Redesimples, que integra todos os processos referentes a registro, inscrição, baixa e alteração 

em um único sistema.  

 

5. Discussão dos resultados 

A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa de Volta Redonda representou um avanço na 

relação do poder público com os pequenos empresários locais. Facilitando os processos de 

abertura e consolidação dos empreendimentos tipo MEI, EI e EPP, o município impulsiona a 

geração de renda e emprego. Ao ser reconhecido pelo poder público em forma de lei, esses 

empreendimentos se estabelecem dentro do espaço estatal e conseguem acesso a uma série de 

recursos financeiros e administrativos que auxiliam na sua consolidação. 

Em Volta Redonda, a relação do movimento solidário com o poder público gerou uma 

série de decretos que por si só não modificam nenhum direito ou dever, como é o caso da lei, 

sendo somente atos administrativos do poder executivo para que certa atividade da atual 

administração possa ser realizada. A Lei Municipal nº 4.929 visou ampliar o espaço para a 

atuação dos pequenos empreendimentos, preenchendo lacunas como por exemplo a 

simplificação na abertura desses negócios. Já os decretos sancionados em prol dos 

empreendimentos solidários, apesar de terem sido um avanço na consolidação do movimento, 

não dão conta da realidade específica deles, como objetivou a lei nº 4.929 com os pequenos 

negócios.  

A Lei Municipal estabeleceu um cadastro único para que os pequenos empreendimentos 

pudessem lidar com os procedimentos administrativos de forma a reduzir a burocracia e o tempo 

para que iniciem suas atividades. A Redesimples permitiu a agilidade na emissão de 

documentos, auxiliando que empreendimentos informais se regularizem, que é um problema 

também enfrentando pelos negócios solidários locais, principalmente as cooperativas. A lei do 

cooperativismo (Brasil, 1971) determina que para ser considerado uma cooperativa, o negócio 

precisa estar regularizado na Junta Comercial do Estado, procedimento também necessário para 

a MEI. Entretanto, a facilidade dada pelo município a EI, MEI e EPP não englobam as 

cooperativas, o que prejudica sua formalização e atuação. 
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 Ademais, unificando uma fonte de cadastro, formalização, abertura e outros 

procedimentos para atuação de empreendimentos torna-se mais fácil mensurar a realidade 

desses empreendimentos e assim realizar ações para otimizar outros processos. Uma das 

principais dificuldades enfrentadas pelo movimento da economia solidária é o reconhecimento 

dos empreendimentos como solidários. Como relatado por Abegão, o primeiro mapeamento foi 

feito pelo próprio movimento durante o primeiro festival. Ainda não era conhecido pelo poder 

público local os números em volta desses empreendimentos, o que afeta a execução de ações 

públicas que beneficiem esses negócios e a extinção de brechas que melhorem o funcionamento 

dos mesmos.  

Ainda neste contexto, além do poder público simplificar a burocratização dos 

procedimentos, o acesso a recursos financeiros para que os proprietários possam iniciar os seus 

negócios também é uma forma impulsionar as atividades locais. O acesso a linhas de créditos 

dada a MEI, EI e EPP auxiliam na estruturação e funcionamento desses empreendimentos até 

que possam se firmar. Como a Lei Municipal nº 4.929 não abrange os empreendimentos 

solidários, eles ficam limitados quanto o acesso a recursos. Porém, uma das ações estipuladas 

no PPA é transformar o atual Banco da Cidadania em um banco comunitário para que os 

empreendimentos solidários possam ser abrangidos pelas linhas de crédito.  

A Lei Municipal também criou a Sala do Empreendedor, um espaço público para 

amparar os pequenos empreendimentos locais. Um ambiente acessível para que os interessados 

possam tirar suas dúvidas e realizar processos administrativos volta na importância de o poder 

público trabalhar próximo a esses empreendimentos para que esteja a par dos problemas 

enfrentados e criar possíveis soluções. Os negócios solidários são amparados pelo fórum e pela 

InTECSOL que é financiada pela UFF e por mais que sejam duas instituições consolidadas, 

ainda carecem de incentivos para expandirem sua atuação. 

As parcerias previstas na Lei Municipal com instituições de apoio como o SEBRAE são 

uma forma de realizar eventos voltados especificamente para ampliação do MEI, EI e EPP e 

também ter a participação da sociedade civil. A Semana Nacional do Microempreendedor 

Individual que ocorreu em 2018 foi uma forma do poder público disponibilizar aos pequenos 

empreendedores o acesso a informação. A prefeitura ao dispor uma verba para o Festival de 

Economia Solidária torna possível que as pessoas conheçam os empreendimentos solidários e 

dá a chance para que os próprios empreendimentos possam se reconhecer dentro do movimento.  

6. Conclusão 

Retomando ao problema de pesquisa: se Volta Redonda dá condições para o 

desenvolvimento dos empreendimentos solidários, é constatado que embora o movimento da 

economia solidária no município tenha avançado na relação com o poder público, as políticas 

e as leis ainda possuem muito a evoluir. A articulação da SENAES junto a fóruns e outras 

instituições ainda se faz necessária visto que o país carece de uma lei que dê diretrizes para a 

atuação de estados e municípios. O município volta-redondense carece de políticas voltadas 

especificamente para a realidade dos empreendimentos solidários, porque apesar de eles 

enfrentarem problemas de burocratização, acesso a crédito, abertura e consolidação assim 

como os empreendimentos MEI, EI e EPP, os solidários não usufruem dos benefícios dados a 

esses negócios privados. 

A contratação das cooperativas de catadores para realizar a coleta seletiva por 

exemplo, como estipula o decreto nº 14.993, só foi possível mediante a Lei Federal de 

resíduos sólidos nº 12.305/2010. Os decretos funcionam como regulamentadores da lei, o que 

demonstra ainda mais a importância de uma política que promova a economia solidária. O 

decreto nº 14.303 representa um avanço neste contexto. Ao criar uma política pública voltada 
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para a economia solidária, o movimento se estabelece dentro do espaço estatal, o que 

proporciona o acesso a recursos para o fomento dos negócios solidários. 

Neste contexto, a autogestão se apresenta com um papel fundamental para a 

consolidação dos empreendimentos solidários. Ela, além de ser uma forma de suprimir 

hierarquias e burocracias, tem o papel de dar poder para que as pessoas do movimento 

solidário atuem de forma mais efetiva onde estão inseridas. É por meio da autogestão que os 

valores da economia solidária como cooperação, solidariedade, participação igualitária são 

adotados pelas pessoas para que os objetivos dos empreendimentos e do movimento como um 

todo sejam alcançados. 

Sendo assim, é necessário que o município continue proporcionando eventos que 

façam com que os empreendimentos e seus participantes se reconheçam como solidários. As 

conferências, seminários e plenárias que ocorrem no município são uma forma dos 

representantes dos empreendimentos participarem de discussões e se alinharem as práticas da 

economia solidária. Além disso, os eventos abertos a sociedade civil, como o festival, 

possibilitam que o corpo social conheça a economia solidária, seu funcionamento e que outros 

empreendimentos que não se identificam como solidários possam se enquadrar e exercer um 

papel no movimento. 

Nessa lógica de empoderamento da autogestão, o Estado assume papel de coadjuvante, 

como apoiador das políticas em prol da economia solidária. É necessário que o Estado atue de 

forma paralela ao que já existe, como por exemplo o caso das cooperativas. A atual lei do 

cooperativismo abrange negócios com no mínimo 20 participantes e formalizados dentro dos 

órgãos públicos. Esse enquadramento da lei não se adequa a realidade dos empreendimentos 

cooperativos, porque eles têm um tempo maior de maturação e uma dificuldade maior em 

relação a sua formalização, visto que questões burocráticas e dispendiosas não estão no 

alcance dos empreendimentos solidários. E em Volta Redonda a realidade não é diferente. 

A necessidade da regulamentação das atividades, que em sua maioria sofrem 

dificuldades devido ao cadastro e enquadramento como cooperativas, se tornam 

indispensáveis para que os empreendimentos não caiam num ciclo de informalidade. Devido a 

altos gastos e burocracia os empreendimentos não se formalizam, dificultando o acesso a 

mercados e ganhos para que consolidem, e assim continuam sem recursos financeiros para se 

regularizarem. Isso impacta os estudos formais sobre a necessidade de melhorias, já que esses 

não conseguem ser identificados corretamente. 

A inserção da economia solidária no plano plurianual é um passo para que os 

problemas em torno de burocracia, acesso a crédito e outras questões de formalização possam 

ser superados. É necessário que o poder público se mantenha próximo aos empreendimentos 

solidários com a finalidade de promover outras atividades que facilitem a sua atuação, como 

foi o caso dos negócios tipos MEI, EI e EPP. A criação de uma lei voltada especificamente 

para esses empreendimentos foi primordial para que eles ganhassem o espaço de atuação e de 

articulação que tem hoje.  

Além disso, as entidades que funcionam no município como o fórum e a InTECSOL 

representam uma iniciativa prática no que diz respeito a assistência para os empreendimentos 

solidários. A contratação da cooperativa de catadores pela prefeitura, os decretos e a inserção 

no PPA só foram possíveis mediante atuação conjunta dessas instituições e poder público, 

sendo atualmente a porta de entrada para o movimento solidário local nas políticas públicas.  
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