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Para se falar sobre a dimensão das estratégias para a construção
de uma nova economia é necessário se contextualizar,  porque não
se constrói o novo do abstrato, mas sim, a partir das configurações
que possibilitaram o surgimento desse novo. Então, uma breve
reflexão sobre o contexto é muito importante para que possamos
entender uma economia centrada no humanitário e no cooperativo.

A economia é percebida, na maioria das vezes, como uma
intimidação e uma imposição que nos obriga a viver em função de
um trabalho para a mera sobrevivência. Isso não encanta ninguém,
principalmente, quem está vivendo a luta da sobevivência, ou da
exclusão. No entanto, na perspectiva da cooperação e da solidariedade,
a atividade econômica ganha uma dimensão de encantamento; o
encantamento das relações humanas que constituem o fundamento
de qualquer real economia.

A economia, concebida como a gestão da casa, tem a ver
essencialmente com os habitantes da casa e com as relações entre os
habitantes dessa casa; portanto, é, fundamentalmente, social e humana.
Ela se desencanta no momento em que se materializa e perde essa
dimensão social e humana, que é a sua essência.

O capital sofreu o mesmo processo. De um significado, cabeça
humana – do latim, capi, capus, capiti,– ele se tornou matéria e ganhou
status de pessoa. O mercado e o capital comandam e decidem o mundo
e, embora isso seja uma abstração, a relação entre os seres humanos,
porque determinada por esse processo, já não é encantadora, tornou-
se uma relação de dominação.

Portanto, é necessário desmascarar tudo isso, ir à essência para se
criar uma economia que encante os seres humanos, porque é no encontro
entre seres humanos, nesse intercâmbio, que todos saem ganhando.

No contexto atual brasileiro, não se pode discutir as razões da
economia solidária sem tocar no ponto de partida, ou seja, a situação
nacional como uma herança lamentavelmente desastrosa da era
Fernando Henrique Cardoso. Os indicadores dos sete anos de governo
de Fernando Henrique Cardoso e os resultados do ponto de vista
econômico, social, ambiental e humano são lamentáveis e constituem
um regresso e não um progresso para a vida do Brasil e dos brasileiros.

A conjuntura eleitoral permite observar que existe um conflito
entre os projetos dos candidatos para a sociedade brasileira e esse conflito
(na minha visão de economista) se situa fundamentalmente em cima
de um divisor de águas. Por um lado, todos aqueles candidatos que
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defendem, explícita ou implicitamente, nos seus programas, a
continuidade de um modelo fundado no financiamento externo,
dando pr ioridade ao uso da riqueza gerada pelo país para o
pagamento das dívidas. Isso aparece claramente na maneira como
se lida com o orçamento público da União, onde, há vários anos, a
prioridade absoluta é o pagamento das dívidas, e o investimento
econômico, a administração pública e os investimentos sociais são
colocados em segundo plano.

O país vive hoje uma profunda crise nas contas externas, não por
acaso, mas pelo fato de terem feito, mandato após mandato, anos após
anos, desde 1982, (quando se fez o primeiro acordo ainda no tempo
da ditadura), acordos com o FMI.  Assim, é a política macro-econômica
gerada a partir desses acordos, seja com dinheiro do FMI ou do Banco
Mundial, seja com dinheiro de investimentos transnacionais no Brasil,
que reproduz uma vulnerabilidade cada vez maior a esses capitais, a
ponto de não poder acontecer nada nos mercados internacionais de
capitais que não tenha um impacto violento sobre a economia brasileira.

O outro projeto social é romper com o modelo econômico
vigente e tomar como fonte principal dos recursos e das finanças para
investimentos no crescimento e no desenvolvimento do país, as fontes
internas. Isso significa uma reviravolta de prioridades, significa uma
redefinição das políticas econômicas, no sentido da reativação da
economia brasileira. O investimento a partir de uma perspectiva de
redistribuição da renda e da riqueza dentro do país significa também
uma perspectiva de valorização do trabalho e das capacidades que têm
os brasileiros e as brasileiras de produzirem riquezas. E a verdadeira
riqueza do país é a riqueza humana e aquilo que ela pode gerar e
criar; o saber que o povo tem acumulado. E a capacidade que o povo
tem de responder com seus próprios meios às suas necessidades, usando
recursos externos, apenas como complemento daquilo que ele
mobilizou internamente, para responder às necessidades.

No quadro internacional, a crise social, econômica, política e
moral tem se agudizado nos últimos meses, sobretudo, quando estamos
vendo o colapso moral de grandes grupos econômicos nos Estados
Unidos que, na verdade, são grupos internacionais. A fraude, a
falsificação das contas, o desvio de recursos, tudo isso faz parte da ética
do capital que só tem um postulado: tudo aquilo que ajuda a acumular
mais capital é bom; tudo aquilo que impede, é mau. Essa é a lógica, a
ética do capital, e também um cr itér io de julgamento dos
comportamentos de cada capitalista.
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Desse modo, o tema da corrupção não pode ser avaliado fora
da referência dessa ética, porque se tudo aquilo que ajuda a acumular
mais capital é bom, torna-se, conseqüentemente, justo. Então o
único problema é como contornar a lei, como não ser apanhado.
Essa é a única preocupação, o resto é acumular capital, acumular
lucros, por qualquer meio; competir com mais eficiência para ficar
mais rico. De modo que esse tipo de ética, nos leva a um mundo
de corrupção que é o próprio mundo do capital. A corrupção não
é exclusividade brasileira. A corrupção não é exclusiva do setor
financeiro. A corrupção é de todos os agentes do capital que se
guiam por esse tipo de ética.

Nós temos que considerar isso como uma marca da cultura que
domina o mundo de hoje e contra a qual nós nos insurgimos, quando
falamos em uma economia de cooperação, de solidariedade. A lógica
se reverte completamente e uma ética diferente também emerge.

A crise do desenvolvimento também é importante de ser
mencionada. O conceito de desenvolvimento é fundamental porque
postula o sentido de evolução, de movimento, aos processos. Contudo,
o conceito de desenvolvimento foi reduzido à dimensão tecnológica
e material e progresso tecnológico passou a ser igual a desenvolvimento;
acumulação de riqueza material também passou a ser sinônimo de
desenvolvimento. Repetir o padrão de desenvolvimento do hemisfério
norte – supondo que nós somos subdesenvolvidos – passou a ser o
grande objetivo dos nossos governos. E tudo isso está profundamente
equivocado porque toma como premissa básica um conceito de
progresso e de desenvolvimento pautado na ideologia do capital.

A estratégia de expansão do império do capital também precisa ser
considerada, porque, a partir da vitória de George W Bush, o mundo
está vivendo uma nova era de retomada do projeto imperial na sua
forma, inclusive, militar. E essa ação militar se concretiza em várias ações
sobre a égide da luta contra o terrorismo e aqui na América Latina, em
particular, através da militarização renovada do continente, incluindo
novos investimentos no setor militar, e a expansão de bases militares
norte-americanas. No Brasil, existe a possibilidade de se entregar a base
de Alcântara ao controle do exército norte-americano – isso corresponde
ao norte do Maranhão e plena Amazônia – como parte de todo um
cerco que os Estados Unidos estão procurando desenvolver na Amazônia,
incluindo aí o plano Colômbia e a tentativa de golpe contra Hugo
Chaves na Venezuela. Toda essa geopolítica no campo militar se expressa
de uma maneira muito séria e nós temos que estar conscientes.
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Contudo, felizmente, existe a campanha pelo plebiscito: “Soberania
sim, ALCA, não”. Nesse plebiscito a população dirá se a base de Alcântara
deve ser entregue, ou não, ao exército norte-americano.

Enfim, essa estratégia (na minha visão) se resume, na América Latina,
na seguinte proposição: os Estados Unidos da América do Norte querem
criar os Estados Unidos das Américas, isto é, converter o continente inteiro
em área anexada aos Estados Unidos. Assim, o desafio da governabilidade
democrática se situa em três níveis: local, nacional e global.

Ainda em referência à contextualização, uma breve menção deve
ser feita sobre os caminhos neoliberais e estadistas para dizer que em
ambos houve fracasso. O modelo neoliberal procura, inicialmente,
reduzir o estado a um mero defensor da liberdade total dos capitais
privados e, quando o desastre social é realizado, o estado é chamado
para uma outra função, objetivando compensar e mitigar esse desastre,
através de programas que de maneira nenhuma resolvem os problemas
fundamentais; podem até aliviá-los, mas não tocam na sua essência.

E nesse sentido o tema de luta é o combate contra a pobreza,
(aliás, combate à pobreza já virou uma sigla usada pelo Banco Mundial,
e até mesmo pelo FMI). Contudo, é impossível haver qualquer combate
eficaz contra a pobreza, muito menos erradicação da pobreza, no
contexto do livre mercado; e na  verdade, um mercado auto-regulado,
porque nele cada ator econômico só tem uma lógica que é competir,
acumular o máximo de lucros e controlar o mercado em que atua.
Com essa lógica ele não pode detectar e muito menos responder às
necessidades dos pobres e dos que não têm a moeda que permite a
entrada nessa economia de capital: o poder de compra.

Desse modo, torna-se necessária uma outra abordagem: um
plano nacional de desenvolvimento que inclua uma lógica de
erradicação da pobreza e que planeje a atividade econômica a serviço
do social, dentro do conceito da socioeconomia solidária, ou seja,
um caminho democrático participativo que conceba a construção
de empresas como comunidades e essas comunidades da sociedade
como sujeitos do seu próprio desenvolvimento.

Nesse sentido há uma inversão da própria lógica. O desenvolvimento
passa a ser um desafio de cada pessoa, de cada comunidade, de cada
nação. E não um desafio a ser realizado por atores externos. E por que
isso? Porque o referencial é o potencial que a pessoa, a comunidade e
a nação carregam, possuem. Ninguém pode desenvolver ninguém; e
também ninguém pode se desenvolver sozinho. (eu estou tomando
emprestado um axioma de Paulo Freire para falar de desenvolvimento)



25

Si
tu

a
n

d
o

 a
 e

c
o

n
o

m
ia

 s
o

lid
á

ri
a

Na perspectiva da economia como gestão da casa, existe, primeiro,
um desafio essencial: como responder às necessidades básicas tanto
materiais como emocionais e espirituais, do ser humano? Portanto, o
fundamental é o habitante da casa. Ele é a referência principal.
O edifício da casa, a decoração, os móveis, as paredes são meios para o
bem estar, o bem viver, a felicidade, daqueles que habitam a casa.

A economia dominante está extremamente distanciada dessa
concepção de economia que vem do grego: “ecus nomia”, ou seja,
gestão, administração da casa. Eu gosto de me referir às várias casas que
nós habitamos e a primeira, de maior responsabilidade para cada um de
nós, é o nosso corpo. Nós habitamos um corpo e temos que aprender a
administrá-lo. Infelizmente a nossa educação não nos educa para essa
gestão, a gestão de si mesmo. Ao contrário, nos ensina a transferir a
responsabilidade dessa gestão para outros, instituições,  peritos, o que é
uma inversão. Dessa forma, toda proposta de economia solidária implica
na proposta de uma outra educação; uma educação que vise a
reconstrução de cada ser humano como sujeito do seu próprio
desenvolvimento, da sua própria casa e do seu viver nessa casa.

Nós temos outras casas, a família, a comunidade, o município, o
país e o planeta; casas que estão nas nossas mãos, e nos foi dada a
responsabilidade de geri-las. E se nós fizermos uma avaliação dessa
gestão, veremos que o resultado dela é negativo. Enquanto que, se
avaliarmos a partir da prática de povos indígenas, é provável que
tenhamos um resultado de avaliação muito superior ao da nossa
sociedade altamente tecnologizada.

A economia como relação humana parte do princípio que são os
seres humanos que se relacionam e não as mercadorias. Contudo, essa
dimensão foi perdida, quando se monetalizaram todas as relações e
quando todos os seres humanos, inclusive, toda a sua criação, foram
transformados em mera mercadoria. O neoliberalismo não é outra
coisa senão a exacerbação disso tudo.

A unidade micro-econômica da reprodução do capital, no
mundo do capital, é a empresa, mas a unidade micro-econômica
da reprodução da vida é a unidade familiar, o lar, e a comunidade
ou conjunto de lares. Esses dois conceitos são díspares; há uma
contradição entre os dois, tanto que no mundo do capital existe
um crescente mundo de exclusão.

A economia popular que é a economia do povo – como ele
consegue sobreviver – se dá muito mais no campo da mera reprodução
da vida, mas não é aí que o ser humano esgota a sua aspiração.
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A aspiração de todo ser humano, mesmo o mais alienado, vai além
de, simplesmente, sobreviver. Desse modo, o desafio é, portanto, ir
além da mera reprodução da vida física. Como coloca José Luiz
coraggio, é a reprodução ampliada da vida, ou seja, uma reprodução
da qualidade de vida. A economia social deverá criar as condições
para o desenvolvimento efetivo de cada ser humano e da coletividade.

No processo de construir o fundo de trabalho (O fundo de
trabalho – outra concepção de José Luis Coraggio – consiste nos
rendimentos e produtos do trabalho individual e coletivo dos membros
da família e da comunidade) para a reprodução da vida, existem conflitos
com a racionalidade dominante, porque essa racionalidade está mais
preocupada com a reprodução do capital, a vida é secundária. Tanto é
assim que a indústria de armamento é a indústria da morte, mas ela
reproduz capital, faz aumentar o PIB dos países. A morte como
mercadoria faz parte da lógica do capital. Contudo, a socioeconomia
é uma economia de vida, fala-se na reprodução da vida.

A passagem de uma economia popular, metida na luta pela
sobrevivência, para uma economia do trabalho envolve a dimensão
material de reprodução simples e também a aspiração, o desejo, de
uma reprodução ampliada da vida: a melhoria estrutural da qualidade
de vida. Isso implica no desenvolvimento das capacidades e
oportunidades sociais de cada pessoa, sem que nenhum cidadão, ou
cidadã, fique excluído desse processo.

Os indicadores de progresso na economia do capital  medem
apenas o material: mais fábricas, mais tecnologias, mais informática,
mais tratores, mais motor-serras. Contudo isso não é progresso,
porque o indicador essencial de progresso é aquilo que mede a
qualidade de vida pessoal e social dos habitantes do planeta.
Por isso será necessária a criação de indicadores – um grande desafio
– que realmente identifiquem o progresso que a atividade
socioeconômica está conseguido.

Nesse contexto, o sentido maior da economia social será uma
perspectiva de desenvolvimento sempre mais integral da pessoa e da
comunidade. O progresso de um país será a criação e a realização das
condições que mais favoreçam o desenvolvimento integral de cada
pessoa e comunidade e da sociedade como um todo. E no caso do
globo terrestre, do planeta e da humanidade, enquanto espécie.

O cenário da economia do trabalho, hoje, é misto, porque, de
um lado, há a economia popular e aqueles que trabalham pela
promoção do trabalho como valor central da economia: o trabalho
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de um ser humano que pensa, sente e faz. A criatividade, o saber e
o fazer do ser humano são os valores centrais, e são eles que devem
ser remunerados, e não o capital. É essencialmente aquilo que o
ser humano faz que viabiliza o seu desenvolvimento.

Ao lado disso, existe um mundo onde o capital é predominante,
e os movimentos que buscam uma nova economia vão conviver com
ele durante um longo período ainda. Se esse período será mais longo
ou menos longo vai depender de muitos fatores, inclusive do
envolvimento dos diversos setores sociais em criar o novo no interior
do velho. Essa convivência é difícil. Nesse sistema misto a lógica
dominante ainda é a reprodução simples da vida para a grande maioria
das populações, e a reprodução ampliada é um desafio.

Passar, portanto, de uma economia orientada, mais que tudo, para
a reprodução ampliada de uma pequena minoria, para uma economia
que busca a reprodução ampliada da vida para a totalidade dos seres
humanos que compõem a sociedade vai exigir muitas transformações.
E para isso, torna-se imprescindível a construção de um processo
autogestionário de criação de empreendimentos, redes e muito mais.

Nesse sentido é fundamental entender que o mundo atual
funciona em cima de uma cultura construída a partir de modelos
referenciais, conceituais, de pensar a realidade, inclusive, a concepção
de ser humano, determinados pela hegemonia do capital. O paradigma
proposto pela socioeconomia é o da partilha e reciprocidade que
envolve, portanto, outros valores. O importante é compreender que
esse é o momento de uma luta cultural contra uma ideologia baseada
no paradigma da dominação e da mera acumulação material, fundada
numa concepção egoísta que marca toda uma maneira de ver o mundo
e que forjou todo ser humano como um indivíduo sem relações; e o
indivíduo aprendeu a se comportar assim no seu dia-a-dia.

Torna-se fundamental refletir sobre esse paradigma da dominação
porque essa dominação não se dá apenas na fábrica, entre patrão e
operário, mas opera em todos os espaços da sociedade, desde o mais
micro, a relação familiar, menino e menina, homem e mulher, dentro da
casa, até a dimensão da sociedade inteira. Sempre no modelo de relações
determinadas pelo capital existe dominação, sendo muitas vezes difícil
se identificar todas as formas em que esse paradigma prevalece.

Existe, por conseguinte, um desafio colocado: é preciso
compreender as raízes desse paradigma e lutar pela sua superação,
porque ele é terrível tanto para os dominados, quanto para os
dominadores: ele desumaniza ambos. Parafraseando Paulo Freire,



28

C
a

d
e

rn
o

s 
Fl

e
m

 V
 - 

Ec
o

n
o

m
ia

 S
o

lid
á

ri
a

no momento em que um indivíduo domina o outro, ele está se
alienando de si próprio;  ele está se distanciando da sua humanidade.

A lógica do bem viver, na lógica alternativa da não acumulação
material, está mais preocupada com a qualidade do que com a quantidade,
está preocupada em superar o que se denomina, hoje, economia da
escassez. O capitalismo definiu e formulou a economia como a arte
ou atividade de gerir recursos que são fundamentalmente escassos
no planeta, em função das necessidades humanas, mas na prática as
necessidades ficam em segundo plano, principalmente, as reais
necessidades, porque o sistema capitalista gerou uma interessante
manobra de criar novas necessidades. Por um lado, não contempla as
necessidades básicas e por outro, continuamente, cria a demanda dos
seus próprios produtos.

Portanto, na lógica do suficiente e da sustentabilidade, o importante
é produzir o suficiente para atender as necessidades reais. E aqui reside
um conceito muito importante: a riqueza abstrata. Riqueza abstrata é
tudo aquilo que um indivíduo tem e que vai além daquilo que ele pode
usar.  A riqueza abstrata tem um correspondente dramático: a pobreza
concreta de muitos. Enquanto houver riqueza abstrata de uns, ela vai ser
diretamente responsável pela pobreza concreta de muitos. Uma economia
do suficiente busca harmonizar as respostas às necessidades, a fim de que
todos possam ter acesso a satisfação daquilo que eles necessitam para o
grande sentido da sua vida que é o desenvolvimento cada vez mais
integral dos potenciais essencialmente humanos. Não os materiais que
são vestir, comer, ter um teto e simplesmente, reproduzir-se materialmente,
mas os superiores que constituem o potencial ético, estético, de
comunicação, de comunhão e de afetividade entre todos; a criatividade,
sociabilidade, confiabilidade, amorosidade.

Em última instância, o objetivo da economia vista nessa
perspectiva, da solidariedade, da partilha e da reciprocidade é a realização
do potencial amoroso dos seres humanos.

A lógica do egocentrismo está ligada ao masculino, porque a
mulher tem um sentido ecocêntrico (como eu chamo). O eco é a
casa, o ambiente. Não é por acaso  que economia é a gestão da casa, de
uma coletividade, e a mãe está sempre preocupada com os filhos, com
o marido, com a família, com o coletivo. Eu não estou me referindo a
mãe no sentido biológico exclusivamente, porque qualquer homem
que desenvolva essa sensibilidade vai ter a mesma capacidade, aliás,
todos os seres humanos têm esse potencial. Contudo, criou-se um
grande padrão cultural, patriarcal, que dividiu as tarefas e as
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qualidades entre os sexos de tal maneira que o homem se tornou o
grande dominador, o grande egocêntrico, em confrontação com a
abordagem do feminino que é muito mais ecocêntrico. Com isso,
os homens se desumanizaram, e as mulheres que entram nesse
padrão também se desumanizam, porque se comportam do mesmo
jeito que o dominador.

A riqueza material cede lugar à riqueza do ser, do fazer e do
ter. É um outro padrão, é uma outra concepção dos sentidos do ser
humano que vai muito além;  envolve o ter, mas um ter a serviço
do ser; e um fazer a serviço do ser. O ser é o viabilizador do ter e
do fazer. Por fim, competição cede lugar à cooperação solidária, à
partilha, à complementaridade e a reciprocidade.

A economia de solidariedade dá ao diverso, ao fato de que
todos e todas são diferentes, um grande valor, porque entende que
isso é uma riqueza da humanidade, portanto, querer  uniformizar,
significa matar a riqueza da humanidade. Toda unanimidade que se
queira construir tem que ser construída a partir da diversidade, e
não às custas da diversidade.

A lógica do desenvolvimento integral caminha ao lado do
desenvolvimento marionete, repetitivo, imitativo, ao sistema – que eu
chamo – fractal do desenvolvimento autogestionário, isto é, cada pessoa,
cada comunidade cria um modo de desenvolvimento  próprio, mas
em articulação com outras, elas juntam-se e reproduzem a subjetividade,
o emponderamento, enquanto sujeitos do seu desenvolvimento, aos
níveis da sociedade até o nível nacional e global.

Qual seria, então, o papel do estado em relação à economia de
solidariedade? De um lado, está o desafio da emancipação do trabalho.
No mundo da alta tecnologia, costuma-se olhar, enquanto trabalhadores,
a tecnologia como um inimigo, porque ela rouba o trabalho do ser
humano, porém isso só acontece pela maneira como o trabalho está
organizado e dividido. Quando se fala em um trabalho que emancipa,
a tecnologia é vista como uma forma de incorporar os ganhos da
produtividade, na forma de tempo liberado nas atividades de mera
sobrevivência para que o indivíduo use esse tempo em atividades que
desenvolvam os seus  potenciais humanos. Esse é o sentido do trabalho
liberado, do trabalho emancipado.

Um outro conceito importante é o da sociedade como sujeito
principal do desenvolvimento. Na história humana já houve dois
tipos de experiências. Uma colocava na mão do setor privado o
desenvolvimento, e a outra colocava na mão do estado o
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desenvolvimento da sociedade e do país. Ambas deram erradas, porque
o sujeito principal tem que ser cada pessoa, cada comunidade.

O século XXI está sendo visto como a grande oportunidade de se
construir a sociedade como sujeito dela própria, tomando o estado
como um apoio, um subsídio, mas não como o ator principal.
A sociedade do trabalho, do saber, da criatividade se afasta tanto do
modelo neoliberal, que é o modelo da liberdade pura do capital e do
privatismo, quanto do modelo estatista, onde o estado seria o principal
sujeito, porque a sociedade do trabalho coloca nas mãos de cada pessoa,
de cada comunidade, de cada empresa associativa, a responsabilidade e
o poder sobre seu próprio desenvolvimento. Portanto, o objetivo é
chegar a uma economia inteira baseada na cooperação e na solidariedade.

Com a autogestão, um elemento importante é que cada pessoa
não só tenha o direito, mas se sinta no dever de gerir as várias casas, e
isso é uma concepção de cidadania fundamental, porque cidadania
não é só direito, é também dever. A noção básica é que os
empreendimentos individuais façam parte de redes mais amplas, de
cadeias produtivas, organizadas e solidárias, operando cooperativamente
entre elas; vendendo e comprando com preços solidários e com lógica
de buscar o bem e o melhor para os que estão vendendo e comprando.

Humberto Maturam, falando sobre biologia, colocou: “A palavra
matrística refere-se a uma cultura em que homens e mulheres podem
participar de um modo de vida centrado em uma cooperação não
hierárquica, precisamente porque a figura feminina representa a consciência
não hierárquica do mundo natural, ao qual pertencem os seres humanos,
numa relação de participação e confiança, não de controle, nem de
autoridade e na qual a vida cotidiana é vivida numa coerência não
hierárquica por todos os seres vivos; até na relação predador presa, no
caso do mundo animal.” Esta afirmação se aplica perfeitamente à percepção
da natureza básica de uma economia solidária. A economia solidária é
uma economia matrística, porque traz a lógica do cuidado, a lógica da
preocupação com cada horto e, nessa perspectiva, ela rompe as hierarquias.
Coloca em jogo a partilha, o compartilhar, o emponderamento de cada
um e de todos, sem que ninguém se sobressaia como um dominador.

Em termos econômicos, a economia solidária alcança:
• o consumo ético, como resposta sustentável às necessidades humanas;
• a produção autogestionária, os trabalhadores com direito à propriedade;
• a gestão coletiva, onde a empresa é concebida como uma
comunidade; e esse conceito rompe com a empresa do capital;
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• o comércio justo, o crédito cooperativo, a educação cooperativa e
a comunicação dialógica.

Na empresa comunidade, não é só a  partilha da responsabilidade
pela saúde do empreendimento que está em jogo, mas também a
autogestão de cada membro. O ser humano inteiro está ali e o isso
envolve a família. Assim, o universo de cada empresa cooperativa tem
que ser cada trabalhador e as suas famílias, e o bem estar e bem viver
que é o objetivo último dessa empresa e dessa atividade econômica. E
como ela não está isolada, mas em articulação com outras empresas
cooperativas, transformadas em comunidades, acaba que a comunidade
inteira e a sociedade são o objeto dessa preocupação comunitária,
uma unidade com os outros.

Quanto às estratégias, existem várias dimensões de redes de
economia solidária que estão se desenvolvendo, desde as redes
estaduais, no caso do Brasil, a Rede Brasileira de Socioeconomia, e
outras redes nacionais, continentais como a Rede Global e a Rede
de Economia Solidária do Fórum Social Mundial. Nessas estratégias,
alguns conceitos são  fundamentais:
• o conceito de mercado solidário, como outra maneira de ver a
relação de trocas;
• a idéia do modo solidário de formação de preços, através da
transparência de custos;
• a idéia da eficiência sistemática, e não só a eficiência de cada
empreendimento, porque na economia solidária interessa tanto o
comportamento de cada empresa, como a do sistema inteiro, em
relação às necessidades e aspirações de toda a sociedade; será
necessário desenvolver indicadores para medir essa eficiência;
• a vantagem do modelo cooperativo em lugar do competitivo, tanto
individual, quanto sistêmico; é a idéia das empresas como
comunidades, com finanças não mais centradas e sim nas mãos dos
que geram as riquezas;
• a integração solidária e fraterna entre os povos. Auditoria cidadã
das dívidas e a renegociação soberana das dívidas, que é uma urgência
tão grande no Brasil atual.
• uma nova governabilidade global, dentro do paradigma da partilha,
da reciprocidade e os valores da complementaridade, da ajuda
mútua e da colaboração solidária, como fundamentos de uma
globalização diferente, uma globalização da solidariedade, da
cooperação e da amorosidade entre todos.




