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Resumo: 

 

Este artigo traz uma reflexão sobre os desafios da gestão de empreendimentos situados 

no campo da economia solidária. O ponto de partida são os resultados de uma pesquisa 

desenvolvida na universidadeiii, cuja base empírica é a  cooperativa de cultivo de ostras 

situada no povoado de Ponta dos Mangues, Município de Pacatuba em Sergipe. Os dados 

foram obtidos através de questionários aplicados junto aos cooperados, aos coordenadores do 

projeto e à comunidade em geral, bem como pela observação direta durante quase um ano de 

trabalho, envolvendo a realização de oficinas de capacitação, num processo de investigação-

ação. Inicialmente, apresentamos uma contextualização a partir do debate sobre Economia 

Solidária. Em seguida apresentamos o caso em estudo, analisando as dificuldades observadas 

na gestão da organização. Por fim, a conclusão aponta desafios conceituais e metodológicos 

para os estudos e os projetos de fomento a economia solidária. 

 

Introdução 

 

Em estudo anterior distinguimos duas abordagens de desenvolvimento local – uma cujo 

foco é a questão da competitividade e outra centrada na problemática da exclusão social. 

(MOURA, 1998 e MOURA, LOIOLA e LIMA, 1999). Denominamos a primeira competitiva 

e a segunda de social, de acordo com o foco dos discursos e práticas adotadas. No primeiro 

caso, o foco é a inserção competitiva da cidade/região no mercado e as ações tendem a dirigir-

se preferencialmente para as médias e grandes empresas. Já no segundo, o combate à exclusão 

social aparece como o eixo norteador e as ações tendem a enfocar os pequenos 

empreendimentos e os segmentos que estão à margem do grande mercado. Verificamos a 

ocorrência de iniciativas que tendem mais a uma ou outra abordagem e a convivência de 

ambas, mas neste caso uma delas tende a receber um tratamento secundário.  

Dentro da vertente  social encontramos iniciativas, como a do Plano de 

Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, que discutem novos referenciais de economia 

baseados nos ideais de cooperação e solidariedade. Neste sentido pensar em desenvolvimento 



de localidades implica, não apenas, implementar políticas sociais, como redefinir conceitos e 

práticas econômicas, o que nos coloca diante do debate sobre Economia Solidária. 

O que vem a ser Economia Solidárial? A partir de diversos autores que vem trabalhando 

sobre o tema, podemos dizer que o termo sintetiza uma diversidade de experiências 

organizacionais de caráter econômico, baseadas em novas e antigas formas de solidariedade; 

seja numa perspectiva de busca de alternativa de emprego, seja numa perspectiva de 

construção de um modelo alternativo ou diferenciado do capitalismo ou, simplesmente, 

enquanto utopia experimental de novas formas de sociabilidade e de vivências de valores 

relacionados com o modo de ser cuidado. (FRANÇA 1999, SINGER 2000, VAINER 2000, 

ARRUDA e BOFF 2000, ARRUDA 1996, CORAGGIO 2000, RAZETTO 1997) 

As experiências, embora incipientes no Brasil, evidenciam o crescimento de 

manifestações da solidariedade na economia. São exemplos: a Associação Nacional de 

Trabalhadores em Empresas Auto-Gestionárias, que reúne cerca de 50 empresas, cuja receita 

bruta é estimada em R$ 300 milhões; a organização de cooperativas nos assentamentos pelo 

Movimento dos Sem-Terra; a criação de uma Agência de Desenvolvimento Solidário pela 

CUT;  a constituição de 15 incubadoras de cooperativas populares, envolvendo universidades; 

a formação de redes para o intercâmbio e fortalecimento dos grupos de economia solidária, 

em estados como o Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, além de outra no âmbito 

nacional – a Rede de Sócioeconomia Solidária. Não podemos esquecer também dos projetos 

econômicos comunitários estimulados por agentes vinculados à Teologia da Libertação, entre 

outros, que acontecem em bairros de periferia nos centros urbanos e em municípios da zona 

rural, a exemplo de Pintadas e Quixabeira no sertão da Bahia. 

Concordando com Gaiger (2000), vemos que projetos alternativos comunitários, 

cooperativas e empresas autogestionárias não são novidade. O novo é o crescimento dos 

atores em rede e das perspectivas que se somam no debate e na experimentação.  

Podemos dizer que o agravamento das condições materiais de existência, por conta dos 

fatores acima assinalados, tem juntado vários grupos no debate e na experimentação de 

projetos de Economia Solidária. Desde setores de Igreja, ONGs, Movimentos Sociais Urbanos 

e Rurais, até sindicatos e centrais sindicais, passando por pesquisadores, intelectuais, 

militantes socialistas, entre outros.  

Não se trata apenas de uma reação ao agravamento do desemprego e da pobreza. Na 

realidade, estamos vivendo, aqui no Brasil, como em outras partes do planeta, o que Milton 

Santos (2000) identificou como sendo uma "nova divisão do trabalho", cujo parâmetro é a 

“manutenção da vida”. Processo que, segundo o autor, vem "dos de baixo", não só dos 



"pobres", como também "dos indivíduos liberados, [vem] do pensamento livre que foge do 

pensamento único ... da racionalidade dominante". Podemos incluir neste rol, além dos atores  

assinalados anteriormente, os hippies de ontem e de hoje, as comunidades esotéricas, enfim, 

todos aqueles que estão experimentando, por dentro e por fora do mundo do sistema, um 

produzir, um consumir, e um trabalhar orientados pelos símbolos do amor, da paz e da 

solidariedade. 

Há, certamente, entre os atores e autores que hoje tecem a economia solidária visões 

distintas. Uns vêem as cooperativas e outras formas associativas de produção e consumo 

como um meio de minimizar o problema do desemprego e da exclusão social. Outros buscam 

uma alternativa socialista à economia capitalista. E temos, ainda, os desejos de 

experimentação de uma economia afinada com o que seriam os valores de uma  “Nova Era de 

Aquários”. Muitos estão revendo a questão da (re)produção ampliada da vida, em moldes 

diferenciados daqueles consagrados pela economia capitalista, incluindo como referentes, 

além da solidariedade e da cooperação, o foco nas necessidade e na reprodução da vida. 

Para melhor compreensão do tema, vale retomar Marcos Arruda (2000) que nos fala da 

diferença entre "economia" e "crematística" (dos gregos). A primeira significa a "arte de gerir 

a casa". "Casa" que é o lar, a comunidade ... a Mãe Terra que nos acolhe. Já a crematística 

significa a "arte de acumular riquezas". Ora, o que a sociedade capitalista tem desenvolvido é 

esta última. Já com relação ao primeiro conceito, não temos muito a aprender da Grécia 

Antiga, pois, como nos lembra Hannah Arendt (1991), a economia doméstica entre os gregos 

era o espaço do privado, "o mundo das trevas", onde imperava o senhor, o cidadão na polis, 

subjugando as mulheres e os escravos.  

Talvez tenhamos a aprender com as comunidades próximas do comunismo primitivo e 

mais integradas com a natureza, através da produção/reprodução coletiva da vida e de modo 

sustentável. Mas essa não parece ser uma lição suficiente para este nosso tempo/espaço 

urbano. O mundo do "nós" da comunidade, da tribo, é muito distinto do "eu sem nós" 

aprendido/vivido na sociedade capitalista. Já o "nós sem eu" construído com as experiências 

socialistas afasta-se da sustentabilidade da tribo e aproxima-se do padrão da acumulação 

material (só que em nome do coletivo — estado/partido). Como nos fala Marcos Arruda 

(tomando por referência Teilhard de Chardin), a perspectiva da "socioeconomia solidária" é a 

do "eu e nós", expressando a espiral evolutiva do nosso planeta em direção à individuação, 

socialização, amorosidade e espiritualidade.  

Por este caminho a solidariedade reintroduzida na economia pode ser percebida como 

base  para um desenvolvimento que, embora partindo do local, requer a construção e 



fortalecimento de empreendimentos em  escalas diferenciadas, do micro ao macro, do local ao 

global. 

 

Desafios da Gestão de Empreendimentos Solidários 

 

Entendemos ser o empreendimento solidário uma forma de expressão da economia 

solidária que pode assumir formato de cooperativa, empresa autogestionária, rede e outras 

formas de associação para produção e/ou aquisição de produtos e serviços. 

Cabe, neste ponto, perguntarmos: como se constrói e se mantém a solidariedade em 

processos de (re)produção material e simbólica da vida? Como articulam-se os propósitos e 

ritmos individuais e coletivos? Quais as dificuldades de gestão deste tipo de organização? 

Como a razão comunicativa, a base dos processos de solidariedade social podem influenciar a 

razão instrumental, um requerimento para se atingir condições materiais de existência mais 

favoráveis?  

De acordo com Gaiger (2000), as cooperativas, entre outras formas de empreendimento 

solidário, que nascem da necessidade imperiosa de encontrar uma solução geram 

solidariedade como imposição da necessidade. Existindo prática anterior de solidariedade, 

transcendendo os objetivos econômicos, o empreendimento é favorecido. Paul Singer, embora 

apostando na experimentação, fala das dificuldades da cooperativa de produção e de uma 

certa tendência a "degenerar os valores de solidariedade e cooperação", quando crescem os 

negócios. Cita o exemplo da grande empresa cooperativa Madragon, na Espanha, que conta, 

atualmente, com 40.000 pessoas, tem êxito econômico, mas, segundo o autor, afastou-se dos 

princípios solidários. 

A utopia na experimentação certamente encontra obstáculos de várias ordens. Além de 

lidarmos com os valores individualistas e de competição, há percalços de ordem material e 

relacionados ao pouco aprendizado da produção coletiva. Lisboa (1999) lembra-nos que todos 

os esforços, no conjunto, são ainda insuficientes para fortalecer as os pequenos 

empreendimento solidários. De acordo com o autor, muitas são as debilidades e os problemas 

constantes no cotidiano destas organizações, tais como, carência de capital de giro; acesso ao 

crédito; design, controle de qualidade, comercialização e tecnologia e ambigüidade da 

propriedade dos meios de produção; além dos problemas decorrentes de barreiras legais, da 

carência de entidades de apoio e de padrões gerenciais adequados. A precária rede de 

articulação das diferentes experiências dificulta o intercâmbio dessas experiências e o 



amadurecimento pela reflexão comum dos êxitos e dificuldades, levando a um acentuado 

ritmo de natalidade-mortalidade dessas atividades.  

Como forma de solucionar os problemas advindos da fragmentação dessas iniciativas, 

vários autores sugerem a construção de uma estratégia que articule politicamente as redes 

constitutivas de economia solidária. É este o caminho que apontam os fóruns estaduais e as 

redes nacionais e internacionais, conforme observado no Fórum Social Mundial realizado em 

Porto Alegre em janeiro de 2002. A universidade pode cumprir um papel importante nesse 

processo, revendo e elaborando referências teóricas e contribuindo com experiências 

concretas, ou seja, experimentando a utopia na produção coletiva de saberes, nos projetos 

comunitários e nas redes locais e globais.  A investigação desenvolvida junto ao Projeto de 

Ostreicultura Comunitária em Ponta dos Mangues/SE, segue nesta direção. 

 

A Organização do Cultivo de Ostras  

 

O cultivo comunitário de ostras é um projeto de iniciativa do projeto TAMAR que se 

iniciou em 1998. O objetivo era dar uma alternativa econômica aos pescadores da Reserva 

Ecológica de Santa Isabel. integrando ações de natureza  econômica e de preservação 

ambiental. Este projeto foi viabilizado pela CONATURA - Cooperativa Mista de 

Trabalhadores em Conservação da Natureza - um empreendimento que se pretende solidário, 

construído como alternativa ao desemprego de técnicos da área ambiental, antes contratados 

pelo TAMAR. A ostreicultura em Ponta dos Mangues/SE é, assim, um dos núcleos da 

CONATURA. Até o momento de realização da pesquisa o projeto não é auto-sustentável, 

recebendo da CONATURA a maior parte dos recursos necessários a sua manutenção, 

inclusive a remuneração dos cooperados e coordenadores. 

 Ponta dos Mangues é um povoado do Município de Pacatuba, situado no estado de 

Sergipe. Tem uma população de aproximadamente 300 pessoas considerando o núcleo 

contabilizado na pesquisa, ou seja, 58 casas com uma média de 5 pessoas por casa. 

O cultivo de ostras envolve um grupo de 8 cooperados e 3 parceiros. Estes últimos não 

recebem remuneração diretamente da CONATURA, a parceria se dá  no momento da 

comercialização e no incentivo inicial através de aporte técnico.  

Além da ostreicultura, a maioria dos cooperados (70%) desenvolve outras atividades 

produtivas que ajudam no sustento familiar e, em alguns casos, geram renda. Incluem-se aqui 

a pesca (70%), o cultivo do coco (44%), a criação de galinha (22%) e o corte de cabelo e a 



instalação de rede de água e energia (01 dos cooperados). Cabe esclarecer que 55% tem no 

cultivo de ostra a única atividade geradora de rendimento regular. 

Quadro semelhante pode ser encontrado na comunidade. Considerando as atividades de 

sustento das unidades domésticas, verificamos que 58,6% possui algum tipo de rendimento 

fixo, tais como aposentadoria, pensão, bolsa escola ou salário. Podemos dizer que é um 

percentual pequeno se considerarmos que quase metade das unidades não podem contar com 

uma fonte regular e se levamos em conta outras atividades de sustento que são desenvolvidas: 

77,5% das unidades criam galinhas e  67,2%  tem algum nível de sustento pela pesca e pela 

coleta e comercialização  de cocoiv. Os dados acima evidenciam um potencial da comunidade 

que é a diversificação das atividades econômicas, característica que pode ser reforçada em 

projetos de desenvolvimento local. 

Quando questionados sobre o que melhorar em Ponta dos Mangues, a maior 

preocupação dos moradores foi em relação ao incremento da atividade econômica (84,5%), 

sendo que 46,6% apontaram a necessidade de criação de novas oportunidades de emprego. 

15,5% percebem que tal incremento depende da instalação de fábricas. Alguns chamam a 

atenção para o fato de que a comunidade tem melhorado, em termos de acesso a infra-

estrutura e a serviços coletivosv  e  de  ampliação da oferta de emprego, com a chegada da 

CONATURA (o cultivo da ostra).  

Com relação aos cooperados, as possibilidades de desenvolvimento futuro aparecem 

vinculados ao cultivo de ostras. Seja pelo fortalecimento da própria cooperativa - "com a 

CONATURA coisas boas vão surgir para todo mundo". Seja  com a "abertura de  indústria 

para cultivar a ostra" e exportar.  

Assim como na comunidade, entre os cooperados encontram-se idéias que afirmam 

possibilidades de desenvolvimento com base em potenciais locais - mesmo que fomentados 

por agentes externos - além daquelas que se identificam mais com as abordagens tradicionais 

de que o desenvolvimento chegará de fora com a "construção de fábricas". De todo modo fica 

evidente o potencial da ostreicultura para os cooperados e o mesmo podemos dizer da 

comunidade em geral.  

 

 

 

 

 

 



Desafios da gestão da organização 

 

Para a análise deste ponto vamos partir da percepção dos trabalhadores do cultivo  

acerca da atividade que estão desenvolvendo e da organização que estão inseridos. O que os 

motiva é, por um lado, a possibilidade de dispor de uma renda e uma ocupação regular ("um 

emprego") que é garantida pela CONATURA, até o momento. Para alguns, esta ocupação é 

valorizada, também, pelo que gera de oportunidade profissional. Ser tartarugueiro ou pescador 

autônomo não são consideradas como atividades promissoras e capazes de garantir segurança, 

uma profissão e um  melhor padrão de consumo. A ostreicultura é percebida como uma 

alternativa de emprego e de renda para a comunidade.  

O impacto da renda gerada com a remuneração dos cooperados na economia local é 

menor do que supúnhamos no início da pesquisa. O impacto poderia ser maior caso a oferta 

local de produtos e serviços fosse incrementada, particularmente no tocante a alimentos e 

vestuários. O mesmo não podemos esperar da oferta dos bens duráveis e materiais de 

construção, considerando o porte da comunidade. De todo modo a análise de impacto sobre o 

desenvolvimento local pode ser enriquecida com a observação do fortalecimento, ou não, de 

manifestações de solidariedade na economia. 

Neste sentido, a pesquisa evidencia, que a construção de organizações econômicas com 

base na  cooperação advém de  uma necessidade de poder realizar algo, uma percepção de que 

"juntos somos mais fortes", "a união faz a força" "uma varinha é mais fácil de quebrar do que 

um feixe". Força esta, necessária para enfrentar outra em sentido contrário, que pode ser a 

inércia, a preguiça, a fragilidade. Trata-se, de um lado, da consciência de que o trabalho 

coletivo potencializa a ação, conforme ilustram os depoimentos abaixo:  
"Trabalhar só não compensa. O serviço que em grupo se faz em um dia, sozinho o 

cara leva dois ou três”. 

"Um sozinho não vai por conta do recurso que tem. É preciso unir a força para 

trabalhar todos juntos, porque prospera melhor que um só”. 
 Ao mesmo tempo podemos observar que a União, além de fazer a força, faz açúcarvi, 

isto é, fica mais fácil e mais doce trabalhar em grupo. Podemos dizer que a cooperação 

potencializa o trabalho, também, por torná-lo mais leve, mais divertido.  
 "Trabalhar com os outros é mais animado. O trabalho sozinho parece que não 

rende” 

Encontramos neste caso pouca prática anterior de solidariedade, transcendendo os 

objetivos econômicos, além das relações de parentesco e de vizinhança ou da experiência com 

a associação de moradores, para alguns. Isto sinaliza um primeiro desafio da gestão dos 



empreendimentos solidários:  o aprendizado da gestão coletiva e a quebra do distanciamento 

entre produção e gestão. 

É interessante observar que, apesar da consciência sobre a importância do trabalho 

cooperativo, a percepção quanto a possibilidade de intervir na organização restringe-se ao 

processo de cultivo das ostras. A gestão financeira, a comercialização e outros âmbitos da 

organização ainda são distantes para a maioria, que se percebe mais como empregado da 

CONATURA. Esta garante não só o "salário", como também o acesso a informação e 

assistência. 

Na realidade trata-se do desafio de romper com a divisão trabalho manual e intelectual 

que se expressa na dicotomia entre produção e gestão, ou seja, os que produzem não se 

ocupam da gestão do empreendimento, não sentem-se em condições para tanto. Mesmo com 

um certo distanciamento dos processos de gestão a maioria considera que, se o grupo 

permanecesse junto, poderia continuar o cultivo, caso os coordenadores atuais se 

ausentassem. Isso pode ser considerado um ponto forte da organização. Ao mesmo tempo, 

parece contraditório com a idéia de que falta de capacitação do grupo para a comercialização. 

Outro dado, ainda é restrita a confiança nos companheiros para exercerem atividades de 

planejamento, gestão financeira e organização da reunião. Apenas três afirmaram o contrário.  

Dos aspecto apontados por Lisboa (1999) como desafios dos empreendimentos 

solidários - carência de capital de giro, acesso ao crédito; design, controle de qualidade, 

comercialização, acesso a tecnologia, ambigüidade da propriedade dos meios de produção, 

além dos problemas decorrentes de barreiras legais, da carência de entidades de apoio e de 

padrões gerenciais adequados - encontramos alguns que se aplicam ao caso analisado.  

Observamos que o cultivo de ostras em Ponta dos Mangues dispõe de apoio logístico, 

técnico e financeiro de uma organização - a CONATURA - que garante sua sustentabilidade 

com a execução de serviços especializados na área da preservação ambiental junto a 

organizações como o Tamar que tem como um dos objetivos o fomento ao desenvolvimento 

local nas áreas onde atua. Deste modo não identificamos problemas relacionados com  a 

carência de entidades de apoio e de capital de giro, nem  com relação ao controle de qualidade 

e ao acesso a tecnologia. Já no que se refere a comercialização diríamos que este é um grande 

desafio, assim como a aprendizagem de padrões gerenciais adequados à realidade de um 

empreendimento solidário. 

Na realidade a pesquisa aponta a necessidade de que sejam desenvolvidos conceitos e 

instrumentos mais adequados a este tipo de organização. Por exemplo, as estratégias de 

marketing estão, no geral, baseadas na idéia de que é necessário conquistar mercados 



vendendo produtos/serviços em melhores condições que os concorrentes. Na pesquisa de 

mercado que efetuamos com os cooperados nos deparamos com a seguinte questão: se um dos 

princípios do cooperativismo é que a solidariedade  deve ultrapassar a própria organização, 

como enfrentar esta idéia de vencer os concorrentes para conquistar mercados?  Como 

constituir espaços de comercialização afinados com a ótica da cooperação? Talvez, as redes 

de sócio-economia solidária,  que estão sendo tecidas nos vários âmbitos, indiquem um tipo 

de "mercado cativo" ao qual vinculem-se os empreendimentos pontuais, como o aqui 

analisado. Contudo, esta ainda não é uma realidade para o cultivo cooperativo de ostras.  

 

Concluindo 

 

A pesquisa realizada aponta uma série de desafios que merecem ser relacionados à guisa 

de conclusão. 

Num contexto, como o aqui analisado, em que um empreendimento solidário conta com 

o apoio financeiro e logístico de  uma outra organização, evidencia-se, mais clamente, o que 

se constituem em grandes  desafios para as organizações situadas no campo da economia 

solidária.  

      Por  um lado, trata-se da superação da divisão entre trabalho manual e intelectual, entre os 

que produzem e os que coordenam e gerenciam o empreendimento. Pelo que pudemos 

observar isto requer um amplo e demorado trabalho de envolvimento, capacitação e 

aprendizagem. Envolvimento dos cooperantes com as atividades específicas de gestão, 

capacitação técnica para o exercício dessas atividades e aprendizagem de todos no que se 

refere a um processo coletivo  de tomada de decisões que seja, ao mesmo tempo, ágil para 

garantir os resultados econômicos e a sustentabilidade do empreendimento. 

 Por outro, trata-se de realizar a produção num processo de comercialização que dê o 

retorno  necessário a satisfação das necessidades materiais das pessoas e famílias que estão 

envolvidas e, ao mesmo tempo, fomente a lógica da cooperação entre empreendimentos. Um 

caminho parece ser o fortalecimento de "mercados cativos" através das redes de sócio-

economia solidária, desde o local, passando pelo regional, até o nacional e o global. O Estado 

pode apoiar tal processo fomentando empreendimentos e redes, situando-se, inclusive, como 

cliente de produtos e serviços. 

A experimentação e a escuta do que está sendo tecido podem ser qualificadas na medida 

em que se articulem com atividades de pesquisa. Nos processos de capacitação e 

aparendizagem necessitamos, por exemplo, reelaborar conceitos e instrumentos que, no geral, 



estão baseados na grande empresa capitalista e industrial. Organizações, como a aqui 

estudada, que tem a gestão e apropriação coletivas do fruto do trabalho enquanto 

característica básica, necessitam de novos referentes no tocante ao marketing, a administração 

financeira, a gestão de pessoal, entre outros âmbitos da gestão de organizações 

Por fim, cabe destacar outros desafios conceituais e metodológicos ao darmos outro 

passo no sentido de verificar os impactos desse tipo de organização sobre o desenvolvimento 

local.  Necessitamos, por exemplo, rever o próprio conceito de economia local, incluindo, 

além das atividades formais e informais mercantis, aquelas que não se situam no âmbito das 

trocas monetárias, mas são fundamentais para o  sustento das famílias.  

Tal abordagem traz também repercussões sobre os indicadores e meios de aferição desta 

economia. . Indicadores tais como renda familiar e população economicamente ativa merecem 

ser repensadosvii. Na mesma linha, é fundamental apreender e analisar a realidade assim como 

ela se apresenta, evitando enquadrar as diferentes atividades econômicas em categorias do 

tipo, primário, secundário e terciário. Na realidade, podemos dizer que as medidas 

tradicionais de desempenho universalmente utilizadas - renda per capita, incremento da 

arrecadação e crescimento do PIB - não são apropriados para medir os resultados alcançados e 

consequentemente para avaliar o sucesso ou insucesso dessas organizações Neste caso  

precisamos trabalhar com dados primários levantados a partir de uma multiplicidade de 

instrumentos, num processo que podemos chamar de escuta sucessivaviii. 
Pelo exposto observamos que são muitos os desafios para as pesquisas, bem como para 

os projetos de desenvolvimento local  que apontem no sentido do fomento de organizações 

situadas no campo da economia solidária. 
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outros três níveis de escuta: a partir dos questionários elaborados especificamente para as famílias dos 
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