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TEMAS ESSENCIAIS 
DA SOCIEDADE

A revista da UNISOL Brasil deste trimestre objetiva debater temas como a ques-
tão de gênero, os desafios da economia solidária depois de 12 anos de políticas públi-
cas, a federalização da UNISOL e ouvir os cooperados.

No debate sobre as questões de gênero as discussões por conquista de direitos  
dentro do Movimento de Economia Solidária são ainda tímidas. Este tema pungente 
na sociedade em geral necessita ser ampliado na base, com a participação dos em-
preendimentos solidários e transcender o tabu, além de superar o discurso do ma-
chismo que domina a nação brasileira. Para iniciarmos a reflexão, a nossa secretária 
de políticas afirmativas, Magda de Almeida, escreve nesta edição sobre   “A importân-
cia do debate sobre gênero na Economia Solidária” .

Não obstante, a UNISOL Brasil assumiu a incumbência de refletir sobre estes 12 
anos de políticas públicas de economia solidária e os desafios para o próximo período. 
Neste sentido convidamos o Diretor de Fomento à Economia Solidária da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária (SENAES/MTE), Manoel Vital de Carvalho Filho 
para fazer uma análise da trajetória das políticas públicas de economia solidária. 
Contudo, demonstrando nosso caráter paritário, plural e nosso compromisso com os 
trabalhadores da economia solidária, convidamos  representantes das Universidades 
e do movimento da economia solidária para contribuir nesta reflexão. São autores 
desta publicação, o  Professor Titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e 
docente do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, Luiz Inácio Gaiger,  a 
Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado 
da Bahia (UNEB), Ronalda Barreto Silva e os Coordenadores executivos do Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária (FBES) Ademar Bertucci e Diogo Rêgo.  

A UNISOL Brasil é uma Central de Cooperativas constituída por empreendimen-
tos da economia solidária que arrostam no mercado de trabalho condições dignas 
para os cidadãos brasileiros. Ouvir nossos empreendimentos é  fundamental para 
que este veículo seja democrático,  diverso e haja  protagonismo dos trabalhadores e 
trabalhadoras. Na sessão FALA COOPERADO entrevistamos empreendimentos das 
cinco regiões do país e a presidente da cooperativa CMR, de Itapevi (SP) e membro do 
Conselho Fiscal da Unisol São Paulo (como suplente).

Por fim, nossa revista promoverá reflexões até o IV Congresso sobre temas fun-
damentais ao desenvolvimento da Instituição e as diretrizes norteadoras do movi-
mento. Neste trimestre, a sessão TENDÊNCIAS DO DEBATE problematizou com 
os três estados que já constituíram uma Central Federativa (SP, RS e BA) nos artigos 
individuais com o tema Por que federalizar?  

Convencidos do momento histórico que vivemos no Brasil e da nossa responsabi-
lidade, convidamos a todos para refletirem,  problematizarem e  formularem sobre o 
futuro da economia solidária. 

UNISOL Brasil
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A IMPORTÂNCIA DO 
DEBATE SOBRE GÊNERO 

NA ECONOMIA SOLIDÁRIA
s questões de gênero estão no 
cerne das discussões por con-

quista de direitos, por isso, não se 
pode deixar de fora este debate 
relevante dentro do Movimento de 
Economia Solidária. Para tanto, 
este tema necessita ser ampliado 
na base, com a participação dos 
empreendimentos solidários e da 
sociedade em geral.  

Para entendermos como esse 
tema é urgente faz-se necessá-
rio uma compreensão do concei-
to da divisão sexual do trabalho 
e suas nuances, utilizadas pelo 
próprio capitalismo que alimen-
ta o preconceito social, racial, 
salarial entre homens e mulhe-
res, entre outros.

Esta divisão sexual do tra-
balho está relacionada às raízes 
históricas de opressão e de desi-
gualdades sociais, além das novas 
formas de organização do traba-
lho construídas ao longo dos anos. 
E isto com valores que se mantêm, 
apenas se adaptando e mudando 
a forma de se apresentarem de 
acordo a época.

Refletir sobre a questão de 
gênero na economia solidária 
é levar em conta toda a sua di-
versidade social, econômica, cul-
tural, racial, e, sobretudo esta 

divisão do trabalho. De modo a 
analisar os aspectos desafiado-
res no enfrentamento das desi-
gualdades sociais e a sua ligação 
com o capitalismo e seu processo 
de retroalimentação por meio do 
estímulo a esses aspectos. 

Nesse sentido, vale pensar nas 
formas de como as atividades de 
produção e reprodução são carac-
terizadas, realizadas por homens 
e mulheres. Além de como pode 
suceder por meio da separação 
das atividades de produção de 
bens e serviços, correlacionando-
-os com a questão de gênero. 
E onde são atribuídas caracte-

rísticas, como por exemplo, aos 
homens, de serem fortes, inteli-
gentes, dinâmicos e para as mu-
lheres, a fragilidade, serem deli-
cadas, maternais, entre outras. 
Deste modo, classifica-se o tipo de 
atividade e/ou papel para ambos, 
cabendo as mulheres assumirem 
em grande parte as responsabili-
dades domésticas, de reprodução, 
e aos homens, designando o papel 
de “provedor da família”, de pro-
dução. No entanto, essas determi-
nações não são constantes, uma 
vez que a depender da sociedade 
e período, podem possuir visões 
distintas no que tange esta orga-

UNISOL Brasil - Reflexões Políticas
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Refl exões Políticas - UNISOL Brasil

nização, invertendo esses papéis que podem ser de-
sempenhados por ambos.

O que está subjacente é a necessidade de que esses 
fatos não sejam considerados meramente como dados 
estatísticos sobre o trabalho exercido por homens e 
mulheres, além do valor atribuído ao labor masculino 
em detrimento ao feminino.  Esta discussão é algo 
muito mais profundo e complexo que envolve ações de 
mobilização e organização feminista de luta contra as 
desigualdades nas relações de gênero.

Com as mulheres inserindo-se nos Movimentos 
Sociais e na Economia Solidária amplia-se o avanço 
das discussões no que tange às 
políticas públicas para este seg-
mento e há um crescimento da 
participação feminina no mundo 
do trabalho, inclusive na gestão 
de associações, cooperativas, ins-
titutos, e outras. Contudo, nesse 
contexto ao analisarmos o ma-
peamento da Economia Solidá-
ria quanto à demografia geral, 
se apresenta a seguinte consta-
tação: “os homens preponderam nas cooperativas e 
nas empresas mercantis, ao passo que as mulheres 
prevalecem nos grupos informais. Nas associações, 
mais uma vez, o equilíbrio é maior, embora com li-
geira predominância dos homens” (GAIGER, 2014).

Observa-se, no que tange a gestão dos empreen-
dimentos econômicos solidários em que há maior pre-
sença de mulheres nos cargos de direção, que estes são 
relacionados aos grupos informais e associações que 
desenvolvem atividades na área de artesanato. No en-
tanto, não conseguem manter uma remuneração men-
salmente para suas associadas e a sua renda principal 
é determinada por outra atividade fora do empreen-
dimento. Já com relação aos EES (Empreendimento 
Econômico Solidário) com maior participação masculi-
na no cargo diretivo estes são os que conseguem uma 
maior remuneração e inserção no mercado, a exemplo, 
das empresas recuperadas e cooperativas com amplo 
investimento em máquinas e tecnologias.

Contudo, isto, não quer dizer que as mulheres 
sejam menos competentes que os homens, mas, 
devemos refletir se a essas mulheres estão sendo 
possibilitadas a sua participação de fato. Ou seja, 
suscitar algumas questões, tais como: nos empreen-
dimentos onde há uma predominância masculina 
existem mecanismos que assegurem a participação 
feminina igualitária? Será que não estamos reapli-
cando o modelo capitalista nas cooperativas e em-
preendimentos solidários no que se refere à gestão 
das organizações? Além dos inúmeros aspectos que 
precisam ser discorridos.

Diante do exposto, é importan-
te criar espaços que propiciem um 
clima de acolhida para homens e 
mulheres poderem de forma par-
ticipativa e democrática refletir 
sobre os aspectos que contribuem 
para essas desigualdades. Para 
tanto, que se trabalhem elemen-
tos que auxiliem nessa discussão 
e que aliem temas transversais, 
a exemplo, cultura, educação, 

gestão, política, etnia, dentre outros. E, isso em se-
minários, palestras, roda de conversas que possam 
promover o empoderamento das mulheres, o diálogo 
igualitário com os homens e a difusão das políticas 
públicas que versam sobre gênero e afins. 

É nessa perspectiva que a UNISOL Brasil come-
ça a colaborar no debate acerca das relações de gêne-
ro quando traz para si a responsabilidade de inserir 
essa discussão como uma das suas pautas prioritá-
rias para serem debatidas com a sua base. Além, de 
estar sensível a dialogar com outras organizações no 
intuito de fortalecer a igualdade de direitos e a par-
ticipação democrática entre homens e mulheres na 
promoção dos princípios da Economia solidária.

Magda de Almeida
Presidente da Coopertane,

Diretoria executiva da UNISOL Bahia,
Secretária de Políticas Afirmativas 

da UNISOL Brasil

Esta discussão é algo 
muito mais profundo e 
complexo que envolve 

ações de mobilização e 
organização feminista de 

luta contra as desigualdades 
nas relações de gênero.
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UNISOL Brasil - Refl exões Políticas

ropositalmente escolho come-
çar esse artigo resgatando 

algumas das declarações da Pre-
sidenta Dilma Rousseff em seu 
discurso na cerimônia oficial de 
abertura da 3ª CONAES – Con-
ferência Nacional de Economia 
Solidária. Penso que seja esse um 
bom ponto de partida para uma 
reflexão sobre os caminhos per-
corridos pela economia solidária 
na agenda do governo federal de 
2003 até aqui; bem como para 

vislumbrar suas perspectivas 
para o novo ciclo que se abre .

Uma trajetória construída co-
letivamente na força das várias 
mãos dos movimentos sociais, 
da equipe da Secretaria Nacio-
nal de Economia Solidária e das 
inúmeras instituições parceiras 
(governamentais e não governa-
mentais) que foram ao longo dos 
anos dando passos importantes 
para que a sociedade e o governo 
brasileiro não apenas conheces-

sem as concepções da economia 
solidária, como as reconheces-
sem e legitimassem como “nova” 
e efetiva prática de organização 
socioeconômica a partir das re-
lações de trabalho de forma as-
sociativa, autogestionária que 
supera a mera perspectiva de in-
clusão produtiva.

A entrada da economia so-
lidária na agenda das políticas 
públicas veio ganhando grada-
tivo espaço ao longo dos últimos 

BALANÇO E PERSPECTIVAS DA 
ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL

Manoel Vital de 
Carvalho Filho

Diretor de Fomento à 
Economia Solidária da 
Secretaria Nacional de 

Economia Solidária 
(SENAES/MTE)

“Valorizo e reconheço a eco-
nomia solidária como forma 
legítima e necessária da orga-
nização do trabalho[...] Vamos 
dar novos passos na regulação 
da economia solidária, garan-
tido mais sustentabilidade e 
segurança. Vou continuar prio-
rizando a inclusão social, a ga-
rantia de direitos, a educação, 
e a elevação da renda do povo 
brasileiro. E em cada um des-
ses itens a economia solidária 
dará a sua contribuição”. 

Dilma Rousseff, 
27 de Novembro de 2014
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 Refl exões Políticas - UNISOL Brasil

anos. A realidade do último PPA (2012-2015) é 
extremamente reveladora disso: além do progra-
ma temático “Desenvolvimento Regional, Territo-
rial Sustentável e Economia Solidária”, é possí-
vel identificarmos ações de economia solidária 
em 12 Programas Temáticos, 26 Objetivos, 34 
Metas, 36 Iniciativas, e 24 Ações Orçamentárias 
sob a responsabilidade de 11 Ministérios ou Se-
cretarias Especiais. 

Temos hoje um expressivo número de projetos 
e ações em andamento que fazem chegar econo-
mia solidária em todas as unidades federativas do 
Brasil. Se pegarmos somente as ações dentro do 
Plano Brasil Sem Miséria – que marcaram a am-
pliação da política pública nos últimos 3 anos – a 
economia solidária conseguiu se fazer presente em 
2.275 municípios brasileiros com ações de incuba-
ção de empreendimentos econômicos solidários, or-
ganização da produção, comercialização solidária/
comércio justo, finanças solidárias e educação em 
economia solidária. Existe hoje um volume de R$ 
406.976.169,45 descentralizados para fazer chegar 
as ações de Economia Solidária em Territórios ru-
rais e urbanos (seja via pacto federativo, seja na 
parceria com organizações da sociedade civil com 
ações temáticas): 

Somente nas ações do Plano Brasil Sem Miséria 
prevê-se o alcance de 233.094 pessoas beneficiárias:

Nessas ações, estima-se um total de 10.925 EES 
apoiados:

Ações da economia solidária no Brasil

Pessoas apoiadas por ação BSM

Empreendimentos Econômicos Solidários 
apoiados por ação BSM

em milhões de R$

26,7

19.820

1.021

79.816

1.437

78.628

4.713

54.830

3.754

Ações BSM
Finanças 
Solidárias

Ações BSM
Finanças 
Solidárias

Ações BSM
Finanças 
Solidárias

Ações BSM
Integradas
Catadores

Ações BSM
Integradas
Catadores

Ações BSM
Integradas
Catadores

Ações BSM
Integradas

UFs e 
municípios

Ações BSM
Integradas

UFs e 
municípios

Ações BSM
Integradas

UFs e 
municípios

Ações BSM
Redes de

Cooperação

Ações BSM
Redes de

Cooperação

Ações BSM
Redes de

Cooperação

208,8

125,7

45,8

Encerramos um ciclo em 2014, com a realização 
da 3ª Conferência Nacional de Economia Solidária, 
tendo como mote a construção de Planos (territoriais, 
estaduais e nacional) de Economia Solidária enquan-
to instrumento de organização da política de ecosol 
no Brasil. Esta 3ª Conferência aconteceu num mo-
mento de importantes mudanças no cenário nacio-

Fonte: Senaes/MTE

Fonte: Senaes/MTE

Fonte: Senaes/MTE
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nal e nas composições estaduais 
para avançar no pacto federativo 
em torno da institucionalização da 
política de economia solidária. 

A conclusão do processo de ela-
boração dos 27 planos estaduais e 
do plano nacional, prevista para 
março de 2015, ocorre em um 
momento de diálogo fundamental 
entre parceiros governamentais e 
da sociedade civil, sobretudo dos 
segmentos populares, na elabora-
ção dos PPA’s (estaduais e nacio-
nal), que centrarão as bases para 
as políticas públicas nos anos de 
2016-2019. Temos agora o desa-
fio de catalizar toda a força da 3ª 
CONAES em elementos concretos 
de consolidação de um novo mo-
mento para as políticas públicas 
de economia solidária no Brasil. 

Considerando, sobretudo, o 
novo ciclo de PPA 2016-2019, o que 
fica de maior desafio é o aprofun-
damento de diálogos e perspecti-
vas de contribuição da Economia 
Solidária para o Projeto Nacional 
de Desenvolvimento. Um diálogo 
que deverá ser essencialmente fo-

mentado na interlocução governo/
sociedade civil e que necessitará 
apontar caminhos para limites 
ainda presentes na economia soli-
dária brasileira: 1) dar escala à 
economia solidária, desenvol-
vendo uma política que supere 
a casa dos milhares e alcance 

o patamar de milhões de pes-
soas e famílias envolvidas em 
sua prática econômica; 2) su-
perar o patamar de política de 
governo e construir uma po-
lítica de estado; 3) assegurar 
financiamento direto aos EES 
enquanto condição fundamen-
tal para potencialização de 
seus resultados econômicos; 

4) avançar nos marcos legais 
que favorecem a criação do 
sistema nacional de economia 
solidária brasileiro; 5) aproxi-
mar o tema Economia Solidá-
ria com o centro do governo, 
dos partidos, do movimento 
sindical, etc; 6) promover efe-
tivo processo de integração de 
ações em economia solidária 
tanto no âmbito do governo 
federal como no pacto fede-
rativo, dando vida ao Pacto 
“Brasil Justo e Solidário” pre-
conizado pelo Conselho Nacio-
nal de Economia Solidária no 
PPA vigente.

Finalmente, é importante des-
tacar que a construção do caminho 
a todas essas respostas que preci-
samos dar passa pelo campo fun-
damental de construção da força 
política necessária para aprofun-
dar diálogos junto ao Executivo e 
o Legislativo brasileiros. Trata-se 
de desenvolver um olhar e uma 
ação “para fora” dos tradicionais 
espaços de economia solidária, es-
tabelecendo pontes e interlocuções 
com o Congresso Nacional, com 
CUT, com movimentos históricos 
e já consolidados nas lutas sociais, 
tais como os movimentos do cam-
po, da agroecologia, de mulheres, 
de povos e comuntidades tradicio-
nais, do cooperativismo solidário 
e mais recentemente as articu-
lações em torno da economia po-
pular, dentre outros que possam 
fazer interface na construção da 
outra economia e da outra socie-
dade necessária e urgente.

UNISOL Brasil - Refl exões Políticas

Temos hoje um 
expressivo número de 

projetos e ações em 
andamento que fazem 

chegar economia solidária 
em todas as unidades 
federativas do Brasil.

M
in

is
té

ri
o 

do
 D

es
en

vo
lv

im
en

to
 S

oc
ia

l



11    

Fala Cooperado - UNISOL Brasil

FALA COOPERADO

NORDESTE
Maranhão

Juarez Cavalcante
Presidente da Federação das 
Cooperativas Agropecuárias 

do Maranhão  (FECOAGRO/MA)

UNISOL Brasil - Na sua ex-
periência na Economia Solidária, 
qual o papel ocupado e desem-
penhado pela mulher na região 
Nordeste, em particular, no Mara-
nhão? Que avanços houveram nos 
últimos cinco a dez anos em rela-
ção aos anos anteriores?

Juarez - Vamos retratar o papel 
da mulher do campo. Aquela que 
está no nosso foco principal de traba-
lho, que são as quebradeiras de coco 
babaçu no Estado do Maranhão. Ge-
rações e gerações tem sobrevivido 
deste importante e único trabalho. 
De onde tiram seu sustento e de suas 
famílias. Muitas vezes (maioria) são 
mães solteiras e analfabetas ou semi 
alfabetizadas, com suas bocas cheias 
de dentes cariados ou mesmo já 
"banguelas", fortes crises de dores na 
coluna e articulações, em função da 
posição incômoda do trabalho: sen-
tada o dia todo sobre um machado e 
uma tora de madeira na mão dando 

pancadas no coco para quebrá-lo. 
Obtém uma média diária de R$ 8,00 
(oito reais) como renda familiar. Não 
conhecem quaisquer benefícios so-
ciais das mãos dos governos federal, 
estadual e municipal, como as outras 
camadas da sociedade. Informamos, 
que tem muita propaganda espalha-
da, oriundas de algumas entidades 
privadas (ONGS) de dentro do país 
e do exterior. Mas trabalho mesmo, 
existem as associações das próprias 
quebradeiras, e que já vem dando 
grandes auxílios e desenvolturas e 
até a inclusão comercial aos produ-
tos trabalhados. Citamos a atuação 
importante do Movimento Interes-
tadual das Quebradeiras de Coco 

Babaçu (MIQCB) como exemplo.
Avanço mesmo, temos poucos, na 
prática. A FECOAGRO/MA de-
senvolveu em conjunto com outros 
parceiros, máquinas de processa-
mento para, elevar os rendimentos 
diários de R$ 8,00 (oito reais) para 
R$ 40,00 (quarenta reais) numa 
jornada de oito horas diárias e com 
carga horária total de 40 (quaren-
ta) semanais, com dinamismo e 
eficiência neste trabalho. Mas esta-
mos na busca de financiamento.

Se quiser conhecer mais 
a FECOAGRO, visite o site:

http://www.fecoagromaranhao.
yolasite.com 

Dando continuidade na tradição da seção Fala Cooperado, trouxemos empreendimentos soli-
dários de todas as regiões do Brasil. Descubra quais as ações, realizações e dificuldades enfren-
tadas por estas cooperativas, nas entrevistas a seguir:
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NORTE

SUL

UNISOL Brasil - Fala Cooperado

Nelsa Fabian Nespolo
Presidente da Cooperativa Justa 

Trama e membro da UNISOL RS 

UNISOL Brasil  - Na sua ex-
periência na Economia Solidária, 
qual o papel ocupado e desempe-
nhado pela mulher neste segmen-
to, no Brasil? (considerando que 
vocês trabalham em Rede)

Nelsa - A mulher na Economia 
Solidária (ES) tem tido papel muito 
importante e também hoje toma a 

frente em vários dos empreendi-
mentos. As mulheres são a grande 
maioria na participação da ES. E os 
empreendimentos que tem mulhe-
res a sua frente também tem resul-
tados bastante significativos, pois 

elas juntam a questão mais técnica e 
econômica com cuidados especiais. 
Ou seja, tem mais facilidade de con-
siderar aspectos como o meio am-
biente, o local e o envolvimento de 
toda a família do associado.

Manaus amplia sua partici-
pação na Economia Solidária por 
meio da Rede Tarumã

Daniele Serrão, líder da Rede, 
mostra o dia a dia desta iniciativa, que 
agrega mulheres valentes, que enfre-
tam a seca e a cheia para fazer valer os 
seus ideais de cooperativismo (confira 
por meio do QR-Code ou link encur-
tado no final deste texto).

A UNISOL Brasil tem traba-
lhado a articulação da Rede 
Tarumã, de Manaus (AM), 
que é composta por cinco 
empreendimentos solidá-
rios, entre eles, de artesana-
to, alimentação e agricultura 
familiar, no estado do Ama-
zonas. Essa ação foi possível 
devido ao convênio em vi-

gência com a Secretaria Nacional de 
Economia Solidária (SENAES/MTE) 
para a execução de projeto de apoio 
às Redes de Cooperação Solidária. 
As sedes das cooperativas estão na 
capital amazonense e a união tem 
por objetivo buscar soluções práticas 
para as dificuldades e os problemas 
que os EES têm em comum.

Os empreendimentos traba-
lham com produtos de caráter re-
gionalista, inspirados em temas 
amazônicos, como a fauna e a flora, 
a diversidade étnica, a geografia, en-

tre outros. A partir da visita da UNI-
SOL Brasil e do encontro com os re-
presentantes da Rede, em dezembro 
de 2014, foi possível identificar que 
há sinergia entre a mesma e o esco-
po do projeto, portanto, ficou acer-
tado que a Rede será beneficiária do 
convênio, à partir de 2015, e recebe-
rá apoio técnico por meio de consul-
torias. Antes disso, será realizada a 
oficina para a elaboração do Plano 
de Rede, onde todos irão discutir a 
estratégia da atuação em Rede (e não 
apenas do projeto) e quais serão as 
demandas técnicas.

Veja no QR-CODE 
o texto completo:

http://UNISOL.coop/gsR
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CENTRO-OESTE

Fala Cooperado - UNISOL Brasil

A mulher tem vivido, sobretudo, 
nos últimos anos, um processo for-
te de presença, motivado por alguns 
programas de governo que reconhe-
cem a mulher como a melhor admi-
nistradora dos recursos familiares. 
Isso fortalece e reconhece a mulher 
que toma então outras iniciativas, 
sobretudo para buscar parcerias.

Neste sentido, realizamos no 
Estado do RS três encontros Latino 
Americanos das Mulheres da Eco-
nomia Solidária. A vontade das mu-
lheres de se encontrarem e falarem 
de sua realidade e das formas de or-

ganização é muito impressionante. 
É muito rápida a mobilização, pois 
nos últimos dois encontros parti-
ciparam mais de 500 mulheres da 
ES de diversas cidades, Estados e 
países. Retornam destes momentos 
cheias de energia, dando passos sig-
nificativos em seus empreendimen-
tos e mobilizando outras a se soma-
rem nas lutas da Economia solidária 
e do outro mundo que queremos.

Um dado interessante é que a 
equipe que esteve à frente das ações 
de Economia Solidária no Governo 
no Estado do RS, de 2011 a 2014, 
contava com 80% de mulheres.

UB - Houveram avanços nos 
últimos cinco a dez anos na econo-
mia solidária e quais destacaria?

Nelsa - Nos maiores avanços, 
de fato, o tema do protagonismo 
das mulheres. Temos uma carta so-

bre estas questões, que fizemos para 
o último encontro latino americano 
e que pode ser lida nesta entrevista 
(no QR-CODE).

Veja no QR-CODE 
o texto completo:

http://UNISOL.coop/gt

Zizo Simion
Coordenador da Rede Terra (MS)

Afiliada à UNISOL Brasil, a 
Rede Terra foi criada por agricul-
tores familiares e técnicos para 
ajudar a resolver problemas com a 
comercialização de parte da pro-
dução agrícola. Segundo Simion, 
hoje beneficia cerca de 350 famí-
lias dos municípios de Cristalina, 
Luziânia, Cidade Ocidental, Val-
paraíso de Goiás e Novo Gama.

A região de Cristalina con-
ta com a maior área irrigada da 
América Latina e tem o maior 
PIB (Produto Interno Bruto) 
agrícola do País. A distribuição 

de renda local, no entanto, é pés-
sima, pois o dinheiro gerado não 
circula na cidade.

De acordo com o coordenador 
da Rede Terra, Luiz Carlos Simion, o 
Zizo, o iní cio da rede foi difí cil. Além 
da falta de recursos, havia o precon-
ceito daqueles que viam as famílias 
empossadas como invasoras.  Mas 
agora isso mudou porque os recur-
sos gerados pela agricultura fami-
liar circulam na região e beneficia 
o comércio local. “Isso fez a menta-
lidade das pessoas mudar”, explicou 

Justa Trama/Nelsa Nespolo/RS Justa Trama/Nelsa Nespolo/RS

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)
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SUDESTE

Zizo.  Bastante organizada, a Rede 
Terra oferece às famílias cooperadas 
treinamento técnico. Ela também 
mantém uma agroindústria com ca-
pacidade de processar uma tonelada 
de alimentos, o que contribui para 
agregar valor à produção. 

UNISOL Brasil -  Na sua 
experiência na Economia Soli-
dária, qual o papel ocupado e 
desempenhado pela mulher na 
região Centro-Oeste, nas cidades 
que a Rede Terra atua?

Rede Terra - Não tenho condi-
ções de responder sobre o papel de 
uma mulher numa região tão grande 

territorialmente, tão diversa cultu-
ralmente e tão diferente no que se 
refere às populações urbanas, rurais, 
tradicionais e comunidades isoladas. 

UB - Que avanços houveram na 
economia solidária no seu ponto de 
vista nos últimos cinco a dez anos 
em relação aos anos anteriores?

Rede Terra - Se eu for compa-
rar os últimos 5 ou 10 anos com os 
anteriores, estaremos falando de 20 
anos de acúmulo de conteúdos e in-
formações para realizar uma análi-
se sobre avanços. Acredito que pou-
cos centros de excelência no Brasil, 
como por exemplo, a Empresa Bra-

sileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), ligada ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento,  devem guardar indica-
dores comparativos que envolvam 
duas décadas de acúmulo. Somos 
uma cooperativa pequena e de agri-
cultores familiares. O que teremos 
são dados e informações referentes 
aos nossos projetos comerciais.

Veja no QR-CODE 
o texto completo:

http://UNISOL.coop/gu

UNISOL Brasil - Fala Cooperado

Djenane Martins
Presidente da Charlotte 

Arte e Costura

Em breve entrevista para a 
Revista UNISOL Brasil, Djenane 
Martins comenta suas opiniões 
sobre a Economia Solidária e 
questões de gênero: “hoje na Eco-
nomia Solidária a presença das 
mulheres é muito grande, pois 
somos a maioria em alguns em-
preendimentos. Posso dar exem-
plo dos segmentos de catadores, 
têxtil e artesanato.

Os avanços na questão de 
equilíbrio de participação da 
mulher nestas áreas são signifi-
cativos, temos reconhecimento 

e somos tratadas como iguais. 
Temos a oportunidade de admi-
nistrar cooperativas e também 
de participar de conferências e 

encontros focados para mulhe-
res, onde podemos discutir nos-
sa participação nessa Economia.

Dentro do cooperativismo con-
seguimos ocupar cargos que sempre 
foram ocupados por homens e hoje 
várias mulheres são presidentes e 
ocupam cargos na diretoria e em to-
das as áreas dos empreendimentos. 
Como em todo segmento é natural 
a presença de homossexuais. Não 
sei dizer se há alguma demanda es-
pecífica para os travestis ou trans-
gêneros. A única coisa que vejo é 
que são tratados sem nenhum pre-
conceito ou de forma imoral.

São seres humanos como 
qualquer um de nós e sempre se-
rão aceitos na economia solidá-
ria”, reafirma.

Djanane Martins/Charlotte Arte e Costura/SP
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NACIONAL

Fala Cooperado - UNISOL Brasil

Rosa Maria
Presidente da cooperativa CMR, de 
Itapevi (SP) e membro do Conselho 

Fiscal da Unisol São Paulo 
(como suplente)

A Cooperativa de Produção dos 
Catadores de Materiais Recicláveis 
(CMR) de Itapevi (SP) é parte da Rede 
Verde Sustentável (RVS), de São Pau-
lo.  A Rede atualmente congrega 12 
grupos de reciclagem, presentes em 
nove municípios de São Paulo e que 
já nasce fortalecida justamen-
te por ser uma iniciativa dos 
próprios catadores e catado-
ras. Assim, a RVS/Cooperativa 
Central de Trabalho de Ca-
tadores de Materiais Reciclá-
veis da Região Metropolitana 
de São Paulo é composta pela 
Coopernatuz e a Coopermun-
di, de Osasco (SP); a Cooper-
nova, de Cotia (SP); a Associação Ga-
nhando Vidas, de Itapevi (SP), (que a 
UNISOL apoia para se transformar 
em cooperativa); a Coopermape, de 
Embu das Artes (SP); a AVEMARE, 
de Santana de Parnaíba (SP); a Coo-
perzagati, de Taboão da Serra (SP) e a 
Cooperviva Bem, da capital paulista. 
Nesta união de forças, Rosa Maria 
foi indicada para representar a RVS 
para o 1° Encontro das Mulheres Ca-
tadoras, em Ourinhos (SP).

UNISOL Brasil - Na sua expe-
riência na Economia Solidária, 
qual o papel ocupado e desempe-
nhado pela mulher na região Su-

deste, em especial em São Paulo? 
Que avanços houveram em rela-
ção aos anos anteriores?

CMR - A mulher catadora na 
região Sudeste do Brasil, se re-
vela extremamante eficiente por 
destacar-se da seguinte forma: sua 
coragem de cobrar direitos em pé 
de igualdade;  na capacidade de 
gestão; na defesa de igualdade nos 
espaços e nos desafios participa-
tivos; se impondo para atuar na 

defesa de direitos igualitários; e 
sabiamente vem conquistando es-
paço atuando como protagonista 
de uma história de resistência.

Os avanços somente nos últimos 
três anos já trazem resultados, como 
a criação da Secretaria Estadual das 
Mulheres Catadoras (de materiais 
recicláveis), a participação das mu-
lheres catadoras na formação em lo-
gística, cooperativismo, socialização, 
gestão, mediação de conflitos, entre 
outros, atuando na função de edu-
cadoras nas cooperativas. E ainda, 
com ações de mudanças de lideran-
ças nacionais  no Estado. Crescemos 

também na atuação dentro da Eco-
nomia Solidária, somando forças no 
Movimento Nacional de Catadores 
de Recicláveis (MNCR).

UB - Dentro do cooperativismo 
como o MNCR vê esta questão de 
gênero? Em relação a este assunto, 
quais demandas estão em pauta 
e quais enfrentam dificuldades 
para entrar em pauta e porquê?

CMR - Nós, que somos parte 
do MNCR, ainda temos grandes 
desafios para vencer o preconceito 
e as reações machistas, muito fortes 

no Brasil, e que são mile-
nares. Nas cooperativas, 
grupos e catadores avul-
sos temos ainda muita luta 
para conquistar o respeito 
de igualdade e de gênero. 
Não queremos competir, 
queremos é somar esfor-
ços. As decisões são em 
assembléias e sabemos 

que a maioria são mulheres, o que 
ajuda nesta luta. A opinião compar-
tilhada vem da árdua tarefa de lide-
rar. Refletimos por várias vezes que 
liderar exige que possamos crescer 
com nossos liderados. E formar no-
vos líderes sem a preocupação de 
transformar comportamentos em 
atitudes de perdas.

Veja no QR-CODE 
o texto completo:

http://UNISOL.coop/f7
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UNISOL Brasil -  Refl exões Acadêmicas

as duas últimas décadas, gra-
ças a seu crescimento e sua 

institucionalização, a Economia 
Solidária tem sido vista como uma 
via promissora nos debates sobre 
as alternativas aos modelos de de-
senvolvimento situados na lógica 
do sistema econômico atualmente 
dominante. Esse sistema, como 
sabemos, contém contradições e 
limites insolúveis, tais como a con-
centração do capital e da riqueza 
produzida pelo conjunto da socie-
dade,  a depredação dos recursos 
naturais, a reprodução das desi-
gualdades sociais e o estímulo a 
comportamentos individualistas 
motivados pela busca do maior ga-
nho pessoal, em detrimento dos in-
teresses comuns e na mão contrá-
ria de políticas de desenvolvimento 
comprometidas com a inclusão so-
cial, a justiça e a equidade.

A Economia Solidária conta 
hoje com inúmeras organizações, 
fóruns e redes que promovem coti-
dianamente esse debate, não ape-
nas inspirado em valores e ideais, 
mas com base sobretudo em expe-
riências dos mais diversos tipos que 

se contrapõem à lógica dominante 
e procuram concretizar e garantir 
a viabilidade de novas formas de 
economia. Dispomos de crescente 
matéria-prima para reflexão, como 
no caso da produção familiar asso-
ciada, das empresas de autogestão, 
das instituições comunitárias de 
crédito ou das redes de comercia-

lização. Contamos igualmente com 
informações relevantes sobre tais 
experiências, graças a uma preocu-
pação maior dos empreendimentos 
e das organizações de apoio em fa-
zer tais registros e ao fato de serem 
um requisito para a implantação 
de políticas públicas. Em particu-
lar, deve-se reconhecer o mérito 
do grande consenso havido entre 
os principais atores sociais a esse 
respeito, o que propiciou duas edi-
ções do Mapeamento Nacional da 

Economia Solidária no Brasil, um 
feito inédito e pioneiro que causa 
admiração em muitos outros paí-
ses que dispõem de condições mais 
favoráveis a esse tipo de pesquisa, 
mas não ousaram fazê-la.

Os dados do segundo Mapea-
mento já estão disponíveis e tra-
zem informações significativas 
quanto ao papel da Economia 
Solidária para que possamos dar 
um novo rumo à nossa socieda-
de e a seu desenvolvimento.1  Em 
primeiro lugar, confirma-se que 
os empreendimentos econômicos 
solidários (EES) continuam sur-
gindo e diversificando suas ati-
vidades em todo o território na-
cional. Mesmo com a redução do 
desemprego e com a entrada em 
cena de políticas de redistribuição 
de renda como o Bolsa-Família, 
não houve uma queda no ritmo de 
criação dos EES, sendo também 
notório que um número expressivo 
de EES antigos vem perdurando 

1 As bases de dados podem 
ser solicitadas à Secretaria Nacional 

de Economia Solidária, SENAES. 
Também pode ser solicitado um livro 

que analisa os principais dados do 
mapeamento: GAIGER, Luiz (Coord.). 

A economia solidária no Brasil: uma 
análise de dados nacionais. 

São Leopoldo: Ed. Oikos, 2014.

CONTRIBUIÇÕES DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA PARA UM NOVO 

MODELO DE SOCIEDADE
Luiz Inácio Gaiger

Professor Titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e 
docente do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais
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ao longo do tempo, atravessando 
conjunturas econômicas desfavo-
ráveis em proporções maiores do 
que as micro e pequenas empre-
sas. Além dessa longevidade ex-
cepcional, um fato notório captado 
no Mapeamento é a existência de 
organizações econômicas de índole 
associativa ou mesmo autogestio-
nária promovidas por segmentos 
da população de trabalhadores 
aos quais antes não se dava mui-
ta atenção, como os pescadores 
artesanais, as comunidades qui-
lombolas e outras que se reconhe-
cem hoje como povos tradicionais. 
A Economia Solidária, portanto, 
resgata segmentos do povo brasi-
leiro antes relegados ao desprezo 
e ao esquecimento, mostrando que 
há muito tempo e de diferentes 
maneiras mantiveram-se vivas 
formas de economia e sistemas de 
vida eminentemente coletivos e 
socialmente includentes.

A Economia Solidária oferece 
testemunhos já seculares e exem-
plos atuais de que é possível pro-

duzir e viver de outro modo, de 
que isso não é uma quimera, ape-
nas um sonho bonito e irrealista. 
Temos práticas de solidariedade 
econômica que resistiram à pro-
va do tempo, assim como novas 
experiências; temos um conjun-
to diverso e proativo de agentes 
econômicos reais, produtores de 
riqueza e de bem-estar. Eles de-
vem ser fortalecidos e não mais 
colocados diante do dilema de 
permanecerem pobres, condena-
dos à extinção, ou abandonarem 
seus sistemas de vida na vã ex-
pectativa de inserção no merca-
do de trabalho e na sociedade de 
consumo. A superação desse dile-
ma já aconteceu em boa medida 
com a agricultura familiar, que 
após muitas lutas tem sido reva-
lorizada e apoiada pelas políticas 
públicas - não sem contradições 
com políticas contrárias, mas que 
ao menos já não oferecem a esses 
agricultores apenas o caminho 
ambíguo da modernização ou, 
pior, da simples proletarização.

Avançar nessas frentes re-
quer ação política. Para isso, 
organizações, espaços democrá-
ticos de deliberação e, principal-
mente, vontade e determinação 
de participar. Pois os dados do 
segundo Mapeamento confir-
mam o que já se sabia em mui-
tos casos: os EES, especialmente 
por suas lideranças, não estão 
fechados em suas atividades in-
ternas e nos desafios de garantir 
sua viabilidade econômica, mas 
sim engajados numa série de 
ações e organismos de interesse 
público, como os conselhos locais 
de desenvolvimento, os fóruns 
cidadãos e inúmeros movimen-
tos sociais. Temos então agentes 
econômicos, mas também atores 
políticos. E o sinal mais alenta-
dor de que se trata de atores da 
democracia, de sua efetivação 
e aprofundamento em prol das 
maiorias e dos interesses real-
mente públicos, encontramos no 
caráter não corporativista que 
predomina em tais participações 
e no sentido democrático das es-
truturas implantadas, a exemplo 
do Conselho Nacional de Econo-
mia Solidária, dos conselhos es-
taduais e de inúmeros espaços 
de discussão, como as plenárias 
e as conferências. Isto vem per-
mitindo influenciar e aportar 
inovações importantes em ma-
téria ambiental, como é caso das 
questões envolvendo os aterros 
sanitários ou de iniciativas pro-
missoras como o turismo ecológi-
co de base comunitária.

 Refl exões Acadêmicas - UNISOL Brasil
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UNISOL Brasil - Federalização da Bahia

tuação abrangente no nordes-
te do Brasil: a formalização 

da UNISOL Bahia, em janeiro 
de 2015, estava cercada de expec-
tativas, ideias, projetos e ações, 
marcada por uma atuação que 
já acumula alguns anos por par-
te da equipe liderada por Magda 
de Almeida, diretora executiva. 
A federalização é um movimento 
necessário, em crescimento, dis-
cutido pela UNISOL Brasil desde 
2012 e que no ano corrente pre-
tende estabelecer a presença da 
entidade em outros estados da fe-
deração. Cientes do seu papel de 
importância histórica para a Eco-
nomia Solidária baiana e nordes-
tina, a equipe da UNISOL Bahia 
nos concedeu a entrevista abaixo: 

Quais são as perspectivas 
do ‘escritório’ da UNISOL, na 
Bahia? Quais são as parcerias 
em vista e quais em andamen-
to, por exemplo?

UNISOL Bahia: os parcei-
ros principais nesse processo 
de federalização foram a Uni-
versidade Federal do Recônca-
vo da Bahia (UFRB) e a Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT/BA). Porém, já contamos 
com mais dois parceiros estra-
tégicos que são a Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura 
Familiar (FETRAF/BA) e o Go-
verno do Estado da Bahia, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Rural (SDR).

A equipe vislumbra novas 
possibilidades de atuação no 
Estado e na região Nordeste e 
o que estas prometem?

UNISOL BA: temos em 
vista o estabelecimento de par-
cerias com entidades de peso 
na atuação dentro do estado da 
Bahia como o Instituto Regional 
da Pequena Agropecuária Apro-
priada (IRPAA), Serviço de As-
sessoria a Organizações Popula-
res Rurais (SASOP), Fundação 
de Desenvolvimento Integrado 
do São Francisco (FUNDIFAN), 
Centros Públicos de Economia 
Solidária (CESOL), Federação 
de Órgãos para Assistência So-
cial e Educacional, uma Orga-
nização não Governamental 
voltada aos Direitos Humanos 
(FASE), Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micros e Pequenas Em-
presas (SEBRAE/BA), Colegia-
dos Territoriais, Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento Sus-
tentável e Solidário da Região 
Sisaleira (Fundação APAEB), 
entre outras. 

Nestes dois meses desde a 
formalização da UNISOL Ba-
hia, em janeiro de 2015, quais 
desafios vieram a se somar 

FEDERALIZAR PARA FORTALECER: 
UNISOL BAHIA FAZENDO HISTÓRIA 

A
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crédito: UNISOL Bahia

Federalização da Bahia - UNISOL Brasil

aos desafios iniciais? O que 
elegeriam como prioridade a 
ser enfrentada e vencida du-
rante 2015?

UNISOL BA: os principais 
desafios iniciais são o processo bu-
rocrático para registro da entida-
de e os relacionados à estrutura-
ção física e financeira da entidade. 
Porém, já nos foi disponibilizado 
um espaço físico para o funciona-
mento da nossa sede, dentro da 
estrutura de um dos nossos em-
preendimentos, o que nos dá mais 
proximidade com a nossa base. 
Para o ano de 2015, o principal de-
safio a ser ultrapassado é o do re-
cadastramento dos nossos filiados 
em todo o estado, para que possa-
mos ter de fato a dimensão do nos-
so trabalho nos anos seguintes. 
Entretanto, esse recadastramento 
será também uma forma de rea-
proximação desses Empreendi-
mentos Economia Solidária (EES) 
das pautas estaduais e nacionais 
voltadas à economia solidária. 
Nesse percurso, estaremos engaja-
dos em aumentar o nosso número 
de filiados, além, é claro de lutar 
para ocupar espaços estratégicos e 
de representação política.

Quais os empreendimentos 
filiados? É possível divulgar 
os empreendimentos que serão 
filiados neste semestre ou ano 
e que estão em negociações?

UNISOL BA: no estado, nós 
temos a configuração abaixo que 

ilustra o percentual de filiados 
por setorial, somando um total de 
120 EES, filiados e em processo 
de filiação. Queremos durante 
esse anos ter todos recadastra-
dos, com as informações atuali-
zadas para que possamos centrar 
forças nas demandas que os mes-
mos apresentem.

Como as questões de gêne-
ro - mulher - e identidade de 
gênero (lgbtt - lésbicas, gays, 
bisexuais, travestis e tran-
sexuais) estão envolvidas no 
trabalho da UNISOL Bahia?

UNISOL BA: em nossa 
construção institucional ressal-
tamos que a UNISOL Bahia, 
assim como a nacional, em seu 
estatuto, deixa claro que não 
fazemos qualquer distinção de 

credo, cor, raça, gênero ou op-
ção sexual para que os EEs par-
ticipem de nosso quadro social. 
E enfatizamos a importância do 
envolvimento cada vez maior 
das mulheres e jovens nos espa-
ços de decisão e de construção 
dentro dos EES e também da 
UNISOL Bahia.

Algo mais que gostariam de 
comentar e não foi perguntado?

UNISOL BA: fazemos o con-
vite para os leitores acompanha-
rem nos canais de comunicação 
da UNISOL Brasil o lançamento 
oficial da UNISOL Bahia, que 
acontecerá ainda no primeiro se-
mestre de 2015. Todos os parcei-
ros serão convidados para festejar 
o fortalecimento da Economia So-
lidária no estado da Bahia.

EES Filiados à UNISOL BRASIL por setor - BAHIA
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o ano 2003 a população bra-
sileira elegeu um Presidente 

oriundo de um partido político de 
esquerda como manifestação do 
desejo de mudanças, o que supõe 
outra perspectiva de desenvolvi-
mento econômico, social, político 
e cultural. As expectativas postas 
no novo Governo vêm acompanha-
das de experiências e de alterna-
tivas que se expressam no Fórum 
Social Mundial, sob o lema “Um 
Outro Mundo é Possível”. 

Uma das temáticas discuti-
das embasava-se em experiên-
cias históricas, no Brasil e no 
exterior: a economia solidária. 
O trabalho cooperativo já havia 
sido discutido pelo próprio Marx, 
no século XIX, com o fim de “li-
bertar as massas” ou “aliviar de 
maneira perceptível o peso de 
sua miséria”. Ao analisar o po-
tencial transformador do coope-
rativismo, Haddad (2003, p.37) 
inferiu que a questão do poder 

foi colocada de maneira central 
na sua análise e aponta aspectos 
que são bastante atuais. Uma 
delas é que o sistema cooperativo 
deve assumir dimensões nacio-
nais, o que exige meios tais como 
um sistema de crédito, um siste-
ma tributário, o que implica em 
conquista do poder político.

Sem estes meios e orientação 
política emancipatória, as coope-
rativas podem ser meros instru-
mentos de reprodução capitalista. 
Aqui está uma contradi-
ção central da economia 
solidária: um novo modo 
de produção ou precari-
zação do trabalho dentro 
da perspectiva capita-
lista de produção? Em 
outras palavras, trata-
-se mesmo do aspecto 
político sociotransforma-
dor apontado por Marx 
e reiterado por Haddad 
(2003) ao colocar a im-

CONTRADIÇÕES DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA E O MODELO DE 

DESENVOLVIMENTO ADOTADO 
NO BRASIL

Ronalda Barreto Silva
Professora do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, 
Coordenadora da INCUBA/UNEB, doutora em 

Educação pela UNICAMP.
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portância do papel da cooperativa 
como possibilidade de ser um ins-
trumento orgânico e de acúmulo 
para transformação social. Sin-
ger (apud SILVA E AZEVEDO, 
2010, p.154), por sua vez, entende 
que o modo solidário de produção 
e distribuição parece um híbrido 
entre o capitalismo e a pequena 
produção de mercadorias, mas 
que se constitui numa síntese que 
supera ambos. Segundo Haddad 
(2003, p.75), enquanto sujeitos da 
iniciativa política, cujo foco é a su-
peração da relação de assalaria-
mento, os trabalhadores devem 
ser educados para outra forma de 
organização social. 

Eis uma das maiores 
contradições na relação entre a 

economia solidária e o Estado: 
adotar indicadores de eficiência 

que contemplem objetivos 
socioculturais e éticos-morais, 
tendo por base a apropriação 

coletiva dos meios de produção, a 
autogestão e o trabalho associado. 
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Essa perspectiva política coa-
duna-se com a visão de Gaiger 
(apud GAIGER, 2007) sobre a ra-
cionalidade específica da economia 
solidária que aponta uma contra-
dição: a relação orgânica entre a 
dimensão solidária, de autogestão 
e de cooperação no trabalho, e a 
dimensão empreendedora, de or-
ganização e gestão dos fatores pro-
dutivos com vistas à realização das 
metas dos empreendimentos. Eis 
uma das maiores contradições na 
relação entre a economia solidária 
e o Estado: adotar indicadores de 
eficiência que contemplem objetivos 
socioculturais e ético-morais, tendo 
por base a apropriação coletiva dos 
meios de produção, a autogestão e 
o trabalho associado e, por último, 
atender os indicadores de mercado, 
condição de sobrevivência dos em-
preendimentos solidários.

A questão de valores também 
perpassa outros sujeitos da eco-
nomia solidária. A contradição 
entre a solidariedade própria da 
racionalidade específica da econo-
mia solidária e o individualismo 
cultivado na sociedade capitalista 

permeia a mentalidade dominan-
te por parte das assessorias, mui-
tas vezes desenvolvidas por enti-
dades que atuam de acordo com 
princípios e práticas próprios do 
mercado. Também não são poucos 
os gestores públicos que comparti-
lham de uma cultura empresarial. 
Da mesma forma, os próprios tra-
balhadores dos empreendimentos 
precisam desenvolver o espírito 
de cooperação para evitar a dege-
neração dos valores e práticas da 
economia solidária.

Os objetivos e as estratégias 
dos agentes econômicos dominan-
tes resultam em indicadores que 
são impostos por meio do sistema 
estatal que sistematiza e legaliza 
as regras gerais. O Estado, então, 
revela-se como um palco de lutas 
e, assim, grande pode ser a con-
tribuição da economia solidária 
na sua dimensão política ao mo-
dificar a forma de distribuição 
dos resultados econômicos da sua 
produção, estabelecendo diferen-
ciadas relações de trabalho.

A intervenção estatal se dá 
na direção de um projeto de de-

senvolvimento em que predomi-
na a inovação tecnológica numa 
perspectiva da tecnologia conven-
cional, que prioriza a demanda 
do capital e não a satisfação das 
necessidades básicas da popula-
ção (SILVA e AZEVEDO, 2010, 
p.151), ainda que se registrem 
avanços consideráveis nos últi-
mos anos. É ainda premente, na 
realidade brasileira, aprofundar 
a luta pela garantia das bases de 
sustentação da economia solidá-
ria, a exemplo de fontes de finan-
ciamento, redes de comercializa-
ção, assessoria técnico-científica, 
formação continuada dos traba-
lhadores e apoio institucional e 
legal por parte das autoridades 
governamentais (SINGER apud 
SILVA e AZEVEDO, 2010, p.154). 

Os empreendimentos en-
frentam grandes desafios que 
limitam a plena expansão de 
suas potencialidades. Em uma 
ambiência desfavorável ao seu 
desenvolvimento, veem limitada 
sua capacidade de produção, com 
baixo valor agregado aos seus 
produtos e serviços. A informali-
dade de milhares de empreendi-
mentos decorre da inexistência 
de um marco regulatório ade-
quado ao seu reconhecimento 
com suas características e espe-
cificidades (SCHIOCHET e SIL-
VA, 2013, p.71). 

A economia solidária tem parti-
cipado de várias ações do Governo 
Federal e tem sido chamada, ainda 
que de forma tímida, a contribuir 
com a superação da pobreza, en-
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tretanto, ainda não é posta - como 
sonham os seus militantes - como 
estratégia de desenvolvimento, con-
forme reiterado na III CONAES: 
“o fortalecimento e a expansão da 
escala das políticas públicas de ES 
para superação da pobreza extre-
ma dependem, fundamentalmente, 
da efetiva valorização das potencia-
lidades das iniciativas econômicas 

solidárias na agenda nacional de 
desenvolvimento” (SCHIOCHET e 
SILVA, 2013, p.80). 

Reafirmando a contradição 
entre uma posição política de 
vanguarda em uma estrutura de 
Estado conservadora, os próprios 
gestores da SENAES apontam 
algumas dificuldades das conve-
nentes, públicas e privadas sem 
fins lucrativos na execução dos 
convênios: “Iniciativas deste tipo 
não se enquadram nas estruturas 
existentes no Estado, com raras 
exceções” (SCHIOCHET e SIL-
VA, 2013, p.80). 

As contradições aqui postas se 
refletem, atualmente, entre um 
movimento cooperativista histo-

ricamente composto por grandes 
cooperativas ligadas ao patronato 
e representado pela Organização 
de Cooperativas do Brasil – OCB 
que, na década de 70, assumiu 
uma perspectiva empresarial: 
“com isso as cooperativas passa-
ram a se enquadrar no modelo em-
presarial, permitindo sua expan-
são econômica e sua adequação 

às exigências do desenvolvimento 
capitalista agroindustrial adotado 
pelo Estado” e, a partir da década 
de 90 buscou “tornar o cooperati-
vismo competitivo numa economia 
de mercado” (http://www.ocb.org.
br/site/ocb/historia.asp).

Trata-se da luta entre dois 
modelos de desenvolvimento que 
se revela no debate atualmente 
travado no âmbito do parlamento 
brasileiro, entre outras instâncias, 
enfrentado pelas centrais de coo-
perativas, a UNISOL, a UNICA-
FES e a CONCRAB, que, recen-
temente, formaram a UNICOPAS 
- União Nacional das Coopera-
tivas Solidárias. Demonstrando 
uma visão ampliada da economia 

solidária com vistas à transfor-
mação social, reafirma o lema “A 
UNICOPAS não nasceu para ser 
o espaço da UNISOL Brasil, UNI-
CAFES e CONCRAB, mas sim, de 
todos os segmentos cooperativos 
que buscam, com suas práticas, 
construir uma Nova Economia, a 
Economia Solidária”.
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NORDESTE

Projetos e Eventos - UNISOL Brasil

 
A ‘Associação de Mulheres 

Produtoras e Inovadoras do Po-
voado de Italegre’ é um coletivo 
de mulheres de uma comunida-
de rural comprometidas com a 
economia solidária da cidade. A 
ideia de formação surgiu a partir 
da identificação da necessidade 
delas se mobilizarem para ten-
tar, de alguma forma, ajudar nas 
despesas domésticas e obter uma 
renda extra, para ajudar nos estu-
dos dos filhos. Elas procuraram a 
UNISOL Bahia para ter a orien-
tação de um formato de trabalho 
que se adequasse a realidade vi-
vida pelo grupo, e a entidade tem 
acompanhando a formalização e 
dado suporte para a associação. 

Dessa forma, foram apresen-
tadas três modalidades jurídicas: 
a empresa formal, a cooperativa 
e a associação. A opção foi a de 
criarem uma associação, porém, 
visualizando uma cooperativa, no 
futuro. A partir do perfil de cada 
integrante, estabeleceram que as 
atividades principais serão foca-
das em corte e costura, beneficia-
mento de frutas e alimentação. 

Estão envolvidas cerca de 60 
mulheres, todas da comunidade 
de Italegre, no município de Baixa 
Grande, na Bahia. Para desenvolver 
o trabalho, onde o processo está em 

fase inicial, elas já contam com o 

apoio da Federação das Associações 
Baixagrandenses, do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Ru-
rais e da UNISOL Brasil. E já estão 
sendo preparados alguns estudos 
para viabilizar economicamente o 
empreendimento. 

A UNISOL Brasil, por meio de 
seu secretário de Agricultura Fa-
miliar, Israel Dias, está dando total 
apoio ao empreendimento, desde a 

mobilização, orientação e forma-
ções, dentre outras demandas ur-
gentes. O objetivo final é a geração 
de ocupação e renda, porém, este 
não é o único foco. Elas pretendem 
resgatar tradições culturais, dis-
cutir os problemas da comunida-
de além de ter nos encontros uma 
forma de lazer, de por o papo em 
dia. O principal foco de mercado 

delas são, a princípio, o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA) 
e Programa Nacional de Alimenta-
ção Escolar (PNAE), além dos mer-
cados local e regional.

A Revista UNISOL Brasil en-
trevistou Dalila Dumas, líder da 
Associação. Confira abaixo, no 
QR-CODE, as opiniões dela sobre 
o papel da mulher na sociedade, 
apoio governamental, demandas, 

investimento financeiro, repre-
sentatividade e integração com 
outros setores da sociedade:

 
Veja no QR-CODE 
o texto completo:

http://UNISOL.coop/gn

PROJETOS E EVENTOS

UNISOL Bahia
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NORTE

UNISOL Brasil  - Projetos e Eventos

Fórum Social Mundial da 
Biodiversidade reúne rica 
programação social e cultural 
em Manaus(AM)

Ampliando a sua presença na 
região norte, a UNISOL Brasil par-
ticipou da programação do Fórum 
Social Mundial da Biodiversidade 
(FSMB), em Manaus, que acon-
teceu nos dias 29 e 30 de janeiro 
de 2015. As atividades do evento 
aconteceram em três espaços dis-
tintos na capital amazonense.

Com algumas mudanças na 
programação, no dia 29, quinta-
-feira, ocorreu a palestra sobre o 
‘Projeto Redes’, ‘Uma experiência 
de economia solidária na Ama-
zônia’, que mostrou a construção 
da aliança entre cinco cooperati-
vas afiliadas da UNISOL, com os 
seus desafios e oportunidades. A 
apresentação ocorreu das 8h as 
12h, na Divisão de Desenvolvi-
mento Profissional do Magistério 
(DDPM/SEMED), na Rua Maceió, 
na Vila Amazonas.

Também na quinta, houve 
um espaço dedicado a ‘Oficina 

do Sabor – Chapéu de Palha’, das 
8h as 12h, no Parque Municipal 
do Mindu. O local, a 15 minutos 
do centro da cidade, é uma das 
quatro Unidades de Conservação 
da cidade, vitrine das espécies de 
flora, fauna e outros elementos 
do ecossistema amazônico.

Veja a programação do Fó-
rum, no QR-CODE mais abaixo. 
E também a galeria de fotos re-
gistrando a abertura.

http://UNISOL.coop/fY

Administração municipal 
de Manaus aposta na nova 
economia, a solidária

Veja no QR-CODE entre-
vista com Zeca do PT, secretá-
rio da Secretaria de Estado de 
Articulação de Políticas Públi-
cas aos Movimentos Sociais e 
Populares (SEARP), de Manaus 
(AM), que sempre apostou na 
Economia Solidária. Zeca lide-
rou e lidera várias ações volta-
das para o cooperativismo e 
empreendedorismo social que 
tem melhorado a vida dos mo-
radores deste município da re-
gião Norte, tão famoso por suas 
riquezas naturais.

http://UNISOL.coop/gp

Centro de Economia Solidária 
em região nobre de Manaus é 
um dos projetos da SEMTRAD

Outra força da Economia 
Solidária em Manaus é Virgí-
lio Melo da Silva, da Secretaria 
Municipal do Trabalho e Desen-
volvimento Social (SEMTRAD). 
Ele comenta na entrevista dis-
ponível no QR-CODE todos os 
projetos desenvolvidos e em pla-
nejamento que já beneficiaram e 

beneficiarão milhares de pessoas 
ligadas ao associativismo e coo-
perativismo manauense.

http://UNISOL.coop/gq

A
ss

es
so

ria
 d

e 
Co

m
un

ic
aç

ão
 

de
 Z

ec
a 

do
 P

T

D
iv

ul
ga

çã
o 

do
 F

ór
um

 S
oc

ia
l M

un
di

al
 d

a 
B

io
di

ve
rs

id
ad

e

D
iv

ul
ga

çã
o 

SE
M

TR
A

D



25    

Vozes da Economia Solidária - UNISOL Brasil

OS DESAFIOS DA 
ECONOMIA SOLIDÁRIA

Ademar Bertucci 
Coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

(FBES) representando a entidade nacional Cáritas Brasileira.

Diogo Rêgo 
Coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

(FBES) representando o segmento de empreendimentos econômicos 
solidários da Região Nordeste

ano de 2015 se inicia trazen-
do conosco grandes preocu-

pações. O Brasil vive atualmente 
numa polaridade de posições e 
opiniões acirradas, fruto ainda 
das eleições, mas que ainda não 
foi superado (e nem poderiam). 
De certo é que a parte conserva-
dora no país ganha força com um 
discurso (falso) moralista, tendo 
como pano de fundo uma enorme 
intolerância à novas propostas de 
sociedade. Esta afirmação encon-
tra respaldo num perfil de Con-
gresso altamente conservador. Ao 
mesmo tempo, o sistema político 
brasileiro já acusa os seus vícios e 

O

limitações, não conseguindo mais 
atender aos anseios da população 
e nem mesmo ao dos que se ali-
mentaram dele por tanto tempo. 
E é neste contexto, relatado de 
forma breve e até mesmo super-
ficial, que a economia solidária 

está situada. E o que poderemos 
fazer diante disso?

Uma das primeiras ações 
envolve a Reforma Política. Pa-
rece que a sociedade brasileira 
caminha para um consenso so-
bre a necessidade desta Refor-
ma. O movimento de economia 
solidária precisará fazer a sua 
coalizão e maior aproximação 
com os movimentos sociais afins 
(feminismo, agroecologia, luta 
pela terra, indígenas quilombo-
las, LGBT, dentre outros), para 
que possamos avançar numa 
democracia mais horizontal, ou 
seja, com maior controle social 
e participação popular. Isto nos 
exigirá esforços de consenso, 
mobilização e enfrentamentos, 
porém será uma excelente opor-
tunidade para que a economia 
solidária ganhe força enquanto 
proposta de desenvolvimento e 
ator político neste cenário.
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Esta articulação com outros 
movimentos sociais também é um 
caminho necessário, e até mesmo 
natural, a ser trilhado em outras 
esferas. Seja no diálogo com o Es-
tado como também no fortaleci-
mento das ações nos territórios, 
é imprescindível a interação en-
tre os movimentos sociais.  Além 
disso, há a criminalização das 
organizações da sociedade civil e 
de diversos movimen-
tos brasileiros, que 
vivem num ambiente 
de “insegurança ju-
rídica”, até que a Lei 
das OSCs seja regu-
lamentada. Portanto, 
para que seja pautada 
uma nova proposta de 
desenvolvimento e um 
novo modelo de socie-
dade, genuinamen-
te latino-americana 
e, portanto, também 
brasileira, é preciso 
avançar nas articula-
ções, tal como se ini-
ciou com os “Diálogos 
e Convergências”.

Em relação às Políticas Pú-
blicas, é preciso que todo o mo-
vimento da economia solidária 
esteja participando da construção 
e fazendo o controle social dos 
Planos de Desenvolvimento Na-
cional e Estaduais de Economia 
Solidária, construídos durante o 
processo da III CONAES. 

Além disso, precisamos avan-
çar na limitação das políticas pú-
blicas. A maior parte dos recursos 

vai apenas para um segmento e 
não podem ser investidos dire-
tamente nos empreendimentos. 
Para superar isto é preciso ar-
ticulação das políticas públicas 
entre diferentes ministérios e 
órgãos do governo, tal como a 
Petrobras, a Fundação Banco do 
Brasil, o BNDES dentre outros. 
Há excelentes iniciativas que de-
monstram que esta articulação 

existe, mesmo que ainda tímida, 
como o Prêmio de Boas Práticas 
em Economia Solidária realizado 
pelo FBES, SENAES e BNDES. 
Este prêmio é uma vitória de todo 
o movimento de economia solidá-
ria, pois o recurso chegará dire-
tamente aos empreendimentos, 
incluindo os informais. O prêmio 
nos põe a frente um desafio nes-
te primeiro semestre de 2015: 
divulgar, animar e apoiar a apre-

sentação dessas boas práticas, 
participar do processo de seleção 
e aprovação bem como da entrega 
dos prêmios em julho, na Feira de 
Santa Maria. A proposta é que ele 
seja o primeiro prêmio de outros 
que irão por vir, mas para isso o 
êxito do prêmio atual, com o en-
vio de diversas propostas é fun-
damental. Ou seja, precisamos 
agora fazer a nossa parte!  

A interação destes diferen-
tes atores governamentais em 
conjunto com a sociedade civil, 
enfrenta uma dificuldade estru-
turante que é um maior reconhe-
cimento institucional do Estado 
pelas diversas práticas de finan-
ças solidárias, grupos produtivos 
do campo e da cidade, redes de 
produção, comercialização e con-
sumo, enfim, o Estado precisa 
reconhecer toda esta diversidade 

UNISOL Brasil - Vozes da Economia Solidária
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que é a economia solidária, dia-
logar com suas especificidades, 
para que possa realizar ações me-
lhor direcionadas e mais eficazes. 
Atualmente os empreendimentos 
econômicos solidários exercem 
suas atividades dentro de um 
ambiente institucional desfavo-
rável: a lei sobre o cooperativismo 
não é adequada à realidade da 
maioria dos EES, as regras 
tributárias não lhes benefi-
ciam, não há legislação que 
garanta um acompanha-
mento técnico adequado e 
constante, há uma ausência 
de políticas de crédito ade-
quada à sua realidade, as 
legislações são voltadas às 
médias e grandes empresas, 
a escala de produção é redu-
zida e concentrada em poucas ati-
vidades, além de muitas outras. 
Se em uma atividade econômica 
com todos esses apoios, já parece 
difícil a obtenção de resultados 
comerciais no curto prazo, imagi-
ne dentro dos EES, em que há um 
contexto mais adverso.

A solução para os desafios le-
vantados aqui na interação dos 
EES com o Estado deve passar 
pelo fortalecimento do Conselho 
Nacional de Economia Solidária 
e pela aprovação e regulamenta-
ção da Lei Nacional da Economia 
Solidária. A lei no ano de 2014 foi 
“barrada” pelo setor tradicional do 
cooperativismo brasileiro e dos ru-
ralistas. A situação neste ano con-
tinua difícil por conta da compo-
sição do congresso nacional. Esta 

situação nos explicita o que já era 
sabido por todos, a necessidade de 
fortalecermos a UNICOPAS como 
importante espaço de articulação 
das cooperativas populares da 
economia solidária e agricultura 
familiar, que são uma importante 
parte deste nosso movimento.

Também este é o ano do PPA 
2016\2019, portanto é preciso 

mobilização para garantir os re-
cursos para a economia solidária, 
aprendendo com a conquista obtida 
no último PPA quando estivemos 
junto com a pauta do desenvolvi-
mento territorial, mas buscando a 
superação dos limites anteriores. 
Devemos ainda avançar na discus-
são do CadSol como instrumento 
de identificação e identidade dos 
empreendimentos. Isto permitirá 
que, sobretudo os grupos infor-
mais, consigam um patamar mí-
nimo de reconhecimento; espera-se 
que esse cadastro não seja apenas 
um serviço de informação e dados, 
mas, como o CadÚNICO ou a DAP, 
um instrumento de acesso a políti-
cas de financiamento.

Perceba que palavra de ordem 
é mobilização! Na economia solidá-

ria é preciso trabalhar com mais 
estratégia e integração para supe-
rar as várias dificuldades que as-
solam aos empreendimentos. Por 
isso, é preciso que caminhemos 
para a constituição de relação en-
tre os EES, no sentido do seu for-
talecimento econômico e político. E 
aí o desafio é exatamente este: nos 
fortalecermos enquanto um movi-

mento político na mesma 
medida em que nos forta-
lecemos economicamente 
dentro de nossas especi-
ficidades e pluralidades. 
Muitos, dentro do movi-
mento de economia soli-
dária resistem ao tema 
da comercialização e do 
mercado. Aqui se acre-
dita que, ao contrário, 

há de se romper barreiras e cons-
truir o mercado que queremos, por 
um outro caminho, distante das 
vias tradicionais. Há de se pensar 
em formas de relação direta entre 
produtores e consumidores, como 
já se tem feito, através da organi-
zação do consumo, organização e 
aumento da diversidade na produ-
ção, aperfeiçoamento das cadeias 
produtivas e articulação em rede.

Precisamos nos mobilizar, re-
tomando o que já fizemos em anos 
anteriores, nos aproximando ainda 
mais com outros movimentos so-
ciais, para conseguirmos colocar 
na pauta a necessidade de uma ou-
tra economia, uma outra sociedade 
e um outro país e continente, supe-
rando os obstáculos postos nesta 
nova etapa de governo!

Vozes da Economia Solidária - UNISOL Brasil
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HABITAÇÃO E QUESTÕES DE GÊNERO 
NUMA PERSPECTIVA SETORIAL

m lugar para morar para chamar de seu. Pro-
porcionar o que é um sonho para milhões de bra-

sileiros é o que motivou Ivanio Dickmann e outras 
pessoas que são parte do projeto a criarem a COOHA-
BRAS - Cooperativa Habitacional Central do Brasil. 
Cooperativa autogestionária regida pela Lei do Coo-
perativismo (Lei 5.764/71) e pelo Novo Código Civil 
(Lei 10.406/02), tem atuação em todo o Brasil, com 
prioridade nas famílias de até três salários mínimos, 
buscando ajudá-las a conquistar a casa própria. Para 
isso, a COOHABRAS desenvolveu um método de or-
ganização social, educação popular e poupança cole-
tiva, capaz de proporcionar a construção de imóveis 
a preço de custo, dentro de um tempo menor que a 
busca sozinho por esse direito.

Resultado de quase 20 anos de um processo po-
pular que se iniciou na Região Serrana do Rio Gran-
de do Sul, visa à participação dos cooperativados 
nas decisões e na condução da cooperativa. O maior 
desafio da COOHABRAS é superar o déficit habi-
tacional por meio da organização cooperativa das 

famílias sem casa. Assim, contribuir nesse processo 
de forma que todos os cooperativados se sintam su-
jeitos dentro da cooperativa, tomando para si a cria-
ção de uma nova história, de um novo mundo, onde 
seja menos difícil realizar o sonho de ter um lar.

U

Como é a questão de gênero dentro do setorial?

Quando a gente pensa em moradia, logo vem 
a mente um pedreiro e um servente construindo 
uma casa. Ou seja, dois homens fazendo a casa. De 
fato, a mão de obra da construção civil é predomi-
nantemente masculina. Contudo, nos movimentos 
de moradia no Brasil as mulheres são as grandes 
lideranças. É inegável a importância da presença 
feminina na luta pela casa junto as cooperativas 
habitacionais autogestionárias. Nos grupos que 
organizamos na COOHABRAS, por exemplo, as 
mulheres são grande maioria e lideranças inatas. 

O que avançou? E o que precisa avançar?

Cada vez mais as leis dão garantias para as 
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mulheres no direito da posse da moradia. A Lei 
do Programa Minha Casa Minha Vida garante 
que para as famílias de baixa renda a escritura do 
imóvel construído seja transferida sempre para a 
mulher, mesmo que esta seja casada. Isso dá mais 
segurança para a mãe de família e para os filhos. 

O que pode dar mais garantia ainda é que a posse 
seja da cooperativa e não das pessoas. Explico: a pos-
se coletiva evita ainda mais distorções, principalmen-
te, para evitar o uso indevido dos recursos públicos. A 
venda dos imóveis após as obras é o principal dilema 
do Poder Público, este modelo de propriedade coletiva 
elimina definitivamente este risco e cria uma gestão 
compartilhada dos imóveis pós obra.

Quais são os desafios para este ano que tem 
um cenário difícil em outras áreas, como eco-
nomia e investimento público?

O Mercado da construção civil está em retração. 
Isso cria um cenário de oportunidade para o coope-
rativismo habitacional, pois começa a sobrar lotes e 
estes são ofertados para as cooperativas de habita-
ção em condições mais favoráveis. 

O desafio para nós é conseguir fechar negó-
cios dentro destes valores que são fornecidos. Há 
uma possibilidade real de fazermos novas obras de 
grande porte dentro do mercado popular. Estamos 
trabalhando forte para identificar as áreas mais 
compatíveis com as necessidades de moradia e com 
as faixas de renda dos nossos cooperativadas. Será 
um grande ano para o cooperativismo habitacional.

Há algo mais que possa acrescentar?

Apesar das mudanças no cenário econômico e 
político com as mudanças dos ministros do novo 
governo Dilma, as políticas habitacionais foram 
mantidas, revelando a prioridade deste tema 
para a presidenta. Isso dá ânimo para quem ope-
ra o programa Minha Casa Minha Vida via Enti-
dades Organizadores. 

O diálogo com a CAIXA e o Ministério das Cida-
des também permanece aberto e produtivo. Novas 
regras que facilitam a contratação das cooperativas 
foram publicadas em Dezembro de 2014, mantendo 
aberto permanentemente a habilitação para coope-
rativas e associações habitacionais.

Conheça alguns dos projetos da COOHABRAS
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A partir deste documento, discutido entre 7 e 8 
março de 2015, a COOHABRAS autorizou o início 

da nucleação de grupos de Incorporação. An-
teriormente, havia sido eleita a nova diretoria 

para o período de 2015 a 2019 e novos mem-
bros para o conselho fiscal da cooperativa.

OFICINAS PARA EDUCADORES
Neste evento, de dois dias, a COOHABRAS tem a opor-
tunidade de partilhar os conhecimentos para multi-
plicar lideranças no estado de São Paulo e expan-
dir as atividades. São apresentados a realidade 
habitacional brasileira e o programa político-
-organizativo da cooperativa. No segundo dia, 
Dickmann, que é também diretor pedagógico 
da COOHABRAS, trouxe uma reflexão sobre o papel 
político-pedagógico dos educadores e educadoras e 
sua função dentro dos círculos de cooperação.
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Diálogo com Governo Federal e demais 
setores da sociedade podem defender as 
pautas da Economia Solidária

UNICOPAS: UMA NOVA EXPRESSÃO 
DO COOPERATIVISMO SOLIDÁRIO

iente da importância do seu 
papel num ano de intensa po-

larização política, a UNICOPAS 
esteve reunida em Brasília (DF) 
no primeiro quadrimestre de 
2015, com o Ministério do Desen-
volvimento Agrário (MDA) e 
outras instâncias federais, 
para dar continuidade em 
suas reivindicações. E par-
ticipou do III Seminário 
Nacional de Cooperativis-
mo de Crédito Familiar e 
Solidário, também na capi-
tal federal. O evento reuniu 
mais de 200 lideranças coo-
perativistas de todo o Brasil 
para discutir os avanços e 
desafios do crédito solidário 
para a agricultura familiar. 
E marcou o lançamento da 
pauta do Cooperativismo 
Solidário, contando com a 
presença dos ministros do 
Trabalho, Manoel Dias, e do De-
senvolvimento Agrário, Patrus 
Ananias. Além da discussão 
sobre políticas que garantam o 
acesso ao crédito solidário, foi 
debatido o direito à assistência 
técnica e o acesso a novos mer-
cados para os agricultores.

Unindo forças para represen-
tar o empreendedorismo social 
brasileiro, tendo à frente Luiz 
Ademir Possamai, presidente da 
UNICOPAS (na foto abaixo, o se-
gundo da esquerda para a direita), 

a entidade congrega atualmente 
as três principais organizações 
de representação do Cooperati-
vismo Solidário no Brasil. São 
elas: a União Nacional de Coope-
rativas da Agricultura Familiar 
e Economia Solidária (Unicafes), 
a Central de Cooperativas e Em-

preendimentos Solidários (UNI-
SOL Brasil) e a Confederação das 
Cooperativas de Reforma Agrária 
do Brasil (Concrab). 

A missão da UNICOPAS é 
articular, integrar e represen-
tar as organizações gerais do 
cooperativismo solidário (CS) 
no Brasil, desde que associadas 
a fim de torná-lo um instru-
mento popular de desenvolvi-

mento local sustentável e 
orientado pelos princípios 
da solidariedade.

Dentre as principais 
pautas a qual o foco é 
fortalecer a agricultura 
familiar cooperativada, 
destacam-se: aperfeiçoa-
mento do mecanismo de 
crédito para diminuir as 
dificuldades de acesso e 
centralização dos mesmos; 
incentivo para a contínua 
formação de cooperativas 
e associações, assim como 
de redes, que possibilitam 
escala e coletividade da 
produção, inclusive plei-

teando a constituição de uma se-
cretaria governamental de coo-
perativismo e associativismo; 
qualificação do Programa de 
Reforma Agrária, com mudan-
ças profundas nesta estrutura, 
transformando territórios e di-
namizando as economias locais, 
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A UNICOPAS tem uma 
abrangê ncia nacional, 

representando mais de 2.000 
cooperativas solidá rias
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promovendo a justiça social e a 
democratização do acesso aos 
meios de produção. E ainda defe-
sa de alterações na lei que regu-
lamenta a Assistência Técnica 
e Extensão Rural (ATER), para 
que seja um trabalho contínuo e 
comprometido que considere as 
caraterísticas da agricultura fa-
miliar e da economia solidária; o 
investimento em Pesquisa e Tec-
nologia que incentive a produção 
de conhecimento para a agricul-
tura familiar e na viabilização 
intergral do conjunto produtivo, 
não privilegiando determinadas 
tecnologias; e por fim, a evolu-
ção das políticas públicas para 
a evolução da comercialização e 
formação de Redes, superando 
os preocupantes entraves tribu-
tários e fiscais. 

Nas suas propostas políti-
cas, tem o grande desafio de co-
laborar para tornar realidade o 
Marco Legal do Cooperativismo 

UNICAFES - Criada em 2005 por coo-
perativas da agricultura familiar e eco-
nomia solidária dispersas no território 
brasileiro, para oferecer representativi-
dade aos empreendimentos econômicos 
solidários (EES) que não são ‘visíveis’ 
ao sistema político vigente. Esta ‘in-
visibilidade’ se aprofunda justamente 
devido ao tamanho de alguns EES e por 
sua localização geográfica. Tem abran-
gência nacional, se espalhando por es-
critórios estaduais constituídos em 18 
estados.  Congrega 1.200 cooperativas 
da Agricultura Familiar, e aproximada-
mente 440.000 trabalhadores. Atua em 
cinco setores: comercialização e produ-
ção, crédito, serviço/ATER, infraestru-
tura e transporte.

UNISOL BRASIL – Fundada em 2004 
pela organização de cooperativas e 
organizações formadas a partir de em-
presas recuperadas em processo de fa-
lência pelos trabalhadores. Tem alcance 
nacional, com mais de 800 empreendi-
mentos filiados em todo o Brasil. Soma-
dos, estas EES possuem cerca de 70 mil 
trabalhadores. Atua em 11 Setoriais: 
agricultura familiar; confecção e têxtil; 
artesanato; construção civil; recicla-
gem; metalurgia e polímeros; fruticul-
tura; apicultura; alimentação; turismo; 
e cooperativas sociais. Completou 10 
anos de atividades em 2014 com inúme-
ros projetos e realizações tanto na área 
técnica quanto na área política. 

CONCRAB – Constituída em 1992, 
reúne as cooperativas e associações de 
agricultores assentados pela reforma 
agrária no Brasil, incluindo as coopera-
tivas de crédito. Tem atuação nacional, 
baseada em 400 Associações de produ-
ção e serviços; 51 Cooperativas de pro-
dução agropecuária; 60 prestação de 
serviços, cooperativas de Crédito; cinco 
Cooperativas de trabalho; 28  pequenas 
e médias agroindústrias e cerca de 20 
mil famílias associadas.

solidário no Brasil. Este objeti-
vo só poderá ser alcançado por 
meio de um conjunto de medidas 
que estão em diferentes estágios 
de negociação e tramitação nos 
poderes federais: Projeto de Lei 
(PL) Geral das Sociedades Coo-
perativas e Leis Estaduais do 
Cooperativismo; Legislação Tri-
butária; PL da Economia Solidá-
ria; Lei de Recuperação Judicial; 
Legislação Sanitária; Regula-
mentação da Lei do Terceiro Se-
tor; Regulamentação da Lei da 
Agricultura Familiar e Regula-
mentação das Lei das Cooperati-
vas de Trabalho. 

Atuando nos principais de-
bates políticos da Economia 
Solidária (ES) desde a sua cria-
ção em 2014, a UNICOPAS tem 
uma abrangência nacional, re-
presentando mais de 2.000 coo-
perativas solidárias nos mais 
diferentes setores da economia. 
Desta forma, reúne um público 
de aproximadamente 550.000 
associados, entre agricultores 
(as) familiares, assentados (as) 
da reforma agrária, quilombo-
las, pescadores (as) artesanais, 
e trabalhadores do campo, das 
florestas e das cidades, organi-
zados segundo os princípios do 
cooperativismo e da ES.

Veja no QR-CODE
o texto completo:

http://unisol.coop/gw

Conheça melhor 
cada entidade
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 Arildo Mota
Presidente UNISOL BRASIL
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E
POR QUE FEDERALIZAR?

sse é um questionamen-
to que surgiu durante o IIº 

Congresso da instituição, no 
ano de 2009 e que ecoou entre os 
empreendimentos Brasil a fora. 
Passados três anos de debates 
e discussões e com maturida-
de institucional, os delegados 
e delegadas presentes no IIIº 
Congresso da UNISOL Brasil, 
já em 2012, aprovaram a fede-
ralização da mesma. Naquele 
momento, para dar maior di-
namismo às ações da UNISOL, 
a federalização se apresentou 
como a melhor estratégia.

Por cada estado apresentar 
características próprias e es-
pecíficas, como até mesmo no 

campo das legislações, a exem-
plo de Lei Estadual de ATER e 
Lei Estadual de Economia Soli-
dária, a UNISOL Brasil passou 
a encontrar dificuldades para 
melhor atender sua base a par-
tir de projetos nacionais e por 

ter uma sede ad-
ministrativa em 
um estado especí-
fico, sendo assim 
obrigada a tocar 
as pautas de todo 
o país e as ações 
estratégicas que 
dependem de es-
trutura adminis-
trativa e corpo téc-
nico especializado.

No estado da 
Bahia esse foi um 
tema que tomou 
fortes proporções 

mas a principal diretriz sem-
pre foi o fortalecimento insti-
tucional. Ao tomarem a decisão 
de criar a terceira UNISOL 
estadual, os empreendimentos 
desse estado deliberaram que 
é preciso federalizar para estar 
mais próximo da base; é preciso 
federalizar para que possamos 
crescer de forma quantitativa, 
mas sem perdermos a qualida-
de que nos diferencia; é preciso 
federalizar para que possamos 
contextualizar nossas deman-
das e nossas estratégias de 
acordo com as nossas dificul-
dades e nossas oportunidades. 
Enfim, é preciso federalizar 
para que a UNISOL tenha a 
nossa cara no nosso estado e 
para que nosso estado tenha a 
cara da UNISOL Brasil.

Israel de Oliveira Santos
Diretor Administrativo da 

UNISOL Bahia e Secretário 
de Agricultura Familiar 

da UNISOL Brasil

Cartaz que mostra as 
ações dos projetos da 
Coopertane, na Bahia
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A UNISOL Brasil tem impor-
tantes desafios. A democra-

tização do cooperativismo bra-
sileiro superará os limites de 
representação e as formas organi-
zativas previstas na Lei 5764/71. 
E a afirmação de uma Política 
Pública Nacional de Economia 
Solidária, fortalecerá e impulsio-
nará os milhares de empreendi-
mentos econômicos solidários em 
todo o nosso país. A UNISOL, 
para isso, está comprometida 
com a construção e fortalecimen-
to da UNICOPAS (União Nacio-
nal das Organizações Coopera-
tivistas Solidárias) que reúne 
as três centrais de cooperativas, 
do campo popular, em torno do 
objetivo de lutar pela concepção 
do cooperativismo solidário no 
Brasil e do desafio de represen-
tar nacionalmente cooperados de 

agricultura familiar e economia 
solidária. A UNISOL está na luta 
para a regulamentação da Lei do 
Cooperativismo do Trabalho, a 
implementacã o do PRONACOOP 
(Programa Nacional de Fomento 
às Cooperativas de Trabalho), e 
a aprovacã o da nova Lei Geral do 
Cooperativismo, para o estabele-
cimento de uma polí tica nacional 
de apoio e fomento ao Cooperati-
vismo Social. Diante desses de-
safios, para o fortalecimento do 
cooperativismo solidário é funda-
mental que a UNISOL Brasil re-
force sua organização em todos os 
Estados brasileiros, aprofundan-
do sua presença social e política, 
se enraizando, e sendo instru-
mento para avanços e conquistas. 
Em um processo de organização 
que envolva todos os nossos em-
preendimentos e amplie nossas 

filiações pelo país. Nessa pers-
pectiva, organizamos a UNISOL 
do Estado de São Paulo para fa-
zer da UNISOL uma organização 
capaz de trazer mais conquistas 
para o cooperativismo popular e 
solidário em nosso Estado, que 
ainda tem uma série de limita-
ções e obstáculos impostas pelo 
Governo do Estado de São Pau-
lo. Federalizar é o caminho para 
a UNISOL Brasil se consolidar 
e trazer mais conquistas para o 
cooperativismo solidário brasilei-
ro, rural e urbano.

Leonardo Pinho 
Secretário-Geral da 
UNISOL Brasil; 
Coordenador Nacional 
do Setorial de 
Cooperativismo Social; 
Tesoureiro da 
UNISOL SP.
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A UNISOL no Rio Grande do 
Sul tem empreendimentos 

da economia solidária filiados 
das várias áreas econômicas que 
são elas: metalurgia, confecção, 
alimentação, serviços, educação, 
reciclagem, artesanato, habita-
ção e agricultura familiar. Antes 
mesmo de se transformar juridi-
camente, a equipe já vinha se re-
unindo por setores. O estado rio-
grandense vive como os demais 
estados do Brasil, com suas con-
tradições econômicas e também 

as distâncias que dificultam bas-
tante todo o processo de articula-
ção e de organização.

Vivemos um período quando 
tínhamos três técnicos e estes 
exerciam este papel de articular e 
sobretudo diminuir as distâncias. 
Era por meio de um projeto do 
Sebrae e foi neste momento que a 
UNISOL no Estado do Rio Gran-
de do Sul (RS) se ampliou, sobre-
tudo nas regiões sul do Estado e 
na grande Porto Alegre. 

A discussão da federaliza-
ção já se faz presente há algum 
tempo na UNISOL Brasil. Todos 
sabemos que o Brasil é um País 
com economia solidária presente 
em todos os seus territórios e com 

contínuo avanço. O fato de não ter 
escritórios regionais começou a 
trazer dificuldades de articulação 
e aproximação da UNISOL Bra-
sil com seus associados, e no últi-
mo congresso da entidade, houve 
a decisão pela federalização. Já 
há dois anos houve a formaliza-
ção da UNISOL no Rio Grande 
do Sul - UNISOL RS, e isto nos 
permitiu estar mais próximos da 
realidade dos empreendimentos, 
contribuindo na busca de soluções 
dos problemas mais pontuais. 

Nos possibilitou também, a 
partir das dificuldades encontra-
das, buscar soluções dentro das 
políticas públicas (PPs) locais 
e estaduais, como por exemplo, 
a Lei que cria a Política de Fo-
mento à Economia Solidária no 
RS.  Esta deliberação prevê que 
o estado deve criar instrumen-
tos públicos de apoio com asses-
soria técnica para elaboração de 
projetos, educação e formação 
em cooperativismo e autoges-
tão, promoção comercial (feiras, 
entre outros), acesso ao crédito 
em instituições públicas, apoio à 
pesquisa e inovação, tecnologia, 
incubação, apoio técnico e finan-
ceiro, assistência jurídica, incen-

tivos e linhas de crédito para a 
Economia Solidária.

Num crescente, temos bus-
cado mais filiados, recursos fi-
nanceiros, construído parcerias 
e se apresentado como entidade 
com CNPJ e com direção própria. 
Ampliamos as responsabilidades 
para esta construção e dessa for-
ma nos consolidamos dentro do 
Estado como a entidade de repre-
sentação local. Temos promovidos 
encontros estaduais, atuado como 
entidade no Conselho Estadual 
de Economia Solidária, na coor-
denação dos Fóruns de Economia 
Solidária e com um papel espe-
cial na construção das PPs do RS. 

Criar a UNISOL nos estados 
é um processo importante para 
o fortalecimento da entidade. 
Acreditamos que a federalização 
neste momento é uma ferramen-
ta necessária para o crescimento 
da UNISOL Brasil e o reforço das 
Unisois locais.

Nelsa  Fabian Nespolo
Presidente da Cooperativa 
Central Justa Trama 
e membro da 
UNISOL-RS

Clóvis Eduardo
Membro da 
UNISOL-RS

Antonio Prado
Coordenador-Presidente 
da UNISOL RS
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http://UNISOL.coop/eR http://UNISOL.coop/eZhttp://UNISOL.coop/fa http://UNISOL.coop/eY

Ministério do
Desenvolvimento Agrário

Ministério do
Trabalho e Emprego

Secretaria do
Desenvolvimento Territorial

Secretaria Nacional de
Economia Solidária

Acompanhou a UNISOL nas redes?

Parceiros
INTERNACIONAIS:

NACIONAIS:



http://UNISOL.coop/gv

Realização:

Marca lançada pela UNISOL Brasil 
para sensibilizar e destacar no mercado os 

produtos de empreendimentos que se 
ajustem aos princípios da sustentabilidade 

(econômica, social e ambiental), 
pilares básicos da Economia Solidária.

www.ecouni.com.br

Comércio justo e sustentabilidade é com a

UNISOL
ATENDE

Tire suas dúvidas!
Este     serviço    é      uma     facilidade    oferecida     pela     UNISOL Brasil 

para os seus afiliados. Eles passam a contar com o atendimento online 
que ajuda os empreendimentos a resolverem  questões do dia a dia, na área contábil,
como: o pagamento de impostos, a manutenção da formalização, 
balanços, prestações de contas, entre outras necessidades de contabilidade.


