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“[...]Mas ele desconhecia  

Esse fato extraordinário:  

Que o operário faz a coisa  

E a coisa faz o operário.  

De forma que, certo dia  

À mesa, ao cortar o pão  

O operário foi tomado  

De uma súbita emoção  

Ao constatar assombrado  

Que tudo naquela mesa  

- Garrafa, prato, facão -  

Era ele quem os fazia  

Ele, um humilde operário,  

Um operário em construção.[...]  

E um fato novo se viu  

Que a todos admirava:  

O que o operário dizia  

Outro operário escutava.  

E foi assim que o operário  

Do edifício em construção  

Que sempre dizia sim  

Começou a dizer não.  

E aprendeu a notar coisas  

A que não dava atenção:  

Notou que sua marmita  

Era o prato do patrão  

Que sua cerveja preta  

Era o uísque do patrão  

Que seu macacão de zuarte  

Era o terno do patrão  

Que o casebre onde morava  

Era a mansão do patrão  

Que seus dois pés andarilhos  

Eram as rodas do patrão  

Que a dureza do seu dia  

Era a noite do patrão  

Que sua imensa fadiga  

Era amiga do patrão.  

E o operário disse: Não!  

E o operário fez-se forte  

Na sua resolução. [...]  

Disse, e fitou o operário  

Que olhava e que refletia  

Mas o que via o operário  

O patrão nunca veria.  

O operário via as casas  

E dentro das estruturas  

Via coisas, objetos  

Produtos, manufaturas.  

Via tudo o que fazia  

O lucro do seu patrão  

E em cada coisa que via  

Misteriosamente havia  

A marca de sua mão.  

E o operário disse: Não!  

- Loucura! - gritou o patrão  

Não vês o que te dou eu?  

- Mentira! - disse o operário  

Não podes dar-me o que é meu. 

(Vinícius de Moraes)  
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Através da análise dos preceitos que norteiam a economia solidária, identifica-se uma intrínseca 

relação entre esse movimento e o conceito de desenvolvimento sustentável, termo de caráter 

multidimensional introduzido nas discussões mundiais em 1980, que envolve, além da 

dimensão econômica, a análise das dimensões social, ambiental e política, principalmente. 

Tendo em vista a significância do projeto Esperança/Cooesperança no cenário nacional e 

internacional do movimento de ES, o presente estudo tenciona mensurar em que medida o 

atendimento aos princípios da ES consegue proporcionar aos empreendimentos deste projeto 

um tipo de desenvolvimento que esteja alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Para isto, faz-se a análise do nível de desenvolvimento social proporcionado pelo projeto 

Esperança/Cooesperança, através da verificação do grau de incidência de pobreza 

multidimensional entre os seus cooperados. Tal análise é realizada com bases teóricas de 

Amartya Sen e o aparato metodológico de Alkire-Foster e Permanyer (2016). Ademais, com 

vistas a investigar as outras dimensões que envolvem o conceito de desenvolvimento 

sustentável, é produzido um índice de desenvolvimento sustentável para empreendimentos 

econômicos solidários, a partir de modificações na base analítica formulada por Reis (2005) e 

do uso de conjuntos e sistemas de inferência fuzzy. Ambas as análises são desenvolvidas através 

da exploração de dados primários, coletados por meio da aplicação de questionários à amostra 

de cooperados do projeto Esperança/Cooesperança. Como principais resultados, o trabalho 

demonstra que ainda existem gargalos no que diz respeito à articulação e formação de parcerias 

que possam dar apoio técnico aos empreendimentos, além de questões relacionadas ao acesso 

a capital de giro pelos grupos produtivos. Ainda assim, os empreendimentos analisados 

demonstraram bom desempenho nas dimensões social, com baixa incidência de pobreza 

multidimensional entre os indivíduos investigados na amostra; além de nível satisfatório nas 

dimensões política e ambiental, o que ratifica os diferenciais de empreendimentos econômicos 

solidários, no que tange à democracia interna, mitigação da pobreza e respeito ao meio ambiente 

nas suas práticas produtivas. A partir dos resultados encontrados na pesquisa, propõe-se, como 

forma de sanar ou minorar as problemáticas apresentadas pelos empreendimentos, maior 

articulação em nível regional e nacional, com os movimentos locais, universidades e poder 

público. Isso se daria a fim de fortalecer e dar visibilidade ao movimento de economia solidária, 

na luta por uma agenda de políticas públicas que beneficiem e ampliem o notável impacto 

positivo desses grupos, principalmente no que diz respeito à geração de trabalho e renda, bem 

como à mitigação da pobreza em seus aspectos multidimensionais. 
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Through the analysis of the precepts that guide the solidarity economy, we identify an intrinsic 

relation between this movement and the concept of sustainable development, a term of 

multidimensional character introduced in the world discussions in 1980, which involves, 

besides the economic dimension, the analysis of dimensions social, environmental and political, 

mainly. Considering the significance of the Esperança / Cooesperança project in the national 

and international scenario of the solidarity economy movement, the present study intends to 

measure the extent to which compliance with ES principles can provide this project with a type 

of development that is aligned with the objectives of the sustainable development. For this, the 

analysis of the level of social development provided by the Esperança / Cooesperança project 

is carried out, through the verification of the degree of incidence of multidimensional poverty 

among its members. This analysis is carried out with theoretical bases of Amartya Sen and the 

methodological apparatus of Alkire-Foster and Permanyer (2016). In addition, in order to 

investigate the other dimensions that involve the concept of sustainable development, a 

sustainable development index is produced for economic enterprises in solidarity, based on 

changes in the analytical base formulated by Reis (2005) and the use of sets and systems of 

fuzzy inference. Both analyzes are developed through the exploration of primary data, collected 

through the application of questionnaires to the cooperative sample of the Esperança / 

Cooesperança project. As main results, the work shows that there are still bottlenecks with 

regard to the articulation and formation of partnerships that can provide technical support to the 

enterprises, as well as issues related to access to working capital by productive groups. 

Nevertheless, the enterprises analyzed showed good performance in the social dimensions, with 

low incidence of multidimensional poverty among the individuals investigated in the sample; 

in addition to a satisfactory level in the political and environmental dimensions, which ratifies 

the differentials of economic enterprises in solidarity, regarding internal democracy, poverty 

alleviation and respect for the environment in their productive practices. From the results found 

in the work, it is proposed, as a way to remedy or lessen the problems presented by the 

enterprises, a greater articulation at regional and national level, with local movements, 

universities and public power. This would be done in order to strengthen and give visibility to 

the solidarity economy movement, in the struggle for an agenda of public policies that will 

benefit and amplify the remarkable positive impact of these groups, especially with respect to 

the generation of work and income, as well as the mitigation of poverty in its multidimensional 

aspects. 

 

Keywords: Social development. Approach of Capacities. Alkire-Foster. Fuzzy. 

 

 



   

 

LISTA DE FIGURAS 

 

ARTIGO 1 

 

Figura 1 - Princípios da Economia Solidária...................................................................... ...... 34 

Figura 2- Parcerias da Economia Solidária........................................................................ ...... 36 

Figura 3 – Distribuição dos EES por região e área de ocupação no Brasil...............................40 
 

 

ARTIGO 2 

 

 Figura 1 – Incidência, hiato e incidência ajustada de pobreza, por grupo...............................64 
 

 

ARTIGO 3 

 

Figura 1 - Arquitetura de um sistema baseado em regras fuzzy................................................ 83 

Figura 2 - Estrutura do IDeSEES................................................................. ............................ 85 

Figura 3 - Sistema de fuzzy para representação da Dimensão Econômica..... .......................... 87 

Figura 4 - Sistema de fuzzy para representação da Dimensão Social........... ............................ 89 

Figura 5 - Funções e parâmetros dos subconjuntos fuzzy da variável de entrada “Qualidade de 

Vida dos Cooperados” ......................................... .................................................................... 89 

Figura 6 - Funções e parâmetros dos subconjuntos fuzzy da variável de entrada “Atuação na 

Sociedade” .............................................................. ................................................................. 90 

Figura 7 – Sistema de fuzzy para representação da Dimensão Política........... ......................... 91 

Figura 8 – Sistema de fuzzy para representação da Dimensão Gestão........... .......................... 92 

Figura 9 – Estrutura da Dimensão Formação................................................. .......................... 94 

Figura 10 – Sistema de fuzzy para representação da Dimensão Ambiental para grupos de 

Panificação e Artesanato....................................................... ................................................... 95 

Figura 11 – Sistema de fuzzy para representação da Dimensão Ambiental para o grupo de 

hortifrutigranjeiros................................................................ .................................................... 96 

 

  

 

 



   

 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

ARTIGO 1 

Tabela 1- Rede Solidária de produção e consumo local do Banco Palmas......................... ..... 38 

Tabela 2 – Principais atividades econômicas realizadas pelos EES nas regiões do Brasil.... .. 41 

Tabela 3 – Forma de organização dos EES por região do Brasil....................................... ...... 42 

Tabela 4 – Principais conquistas do EES nas diferentes regiões do Brasil........................... ... 42 

 

 

ARTIGO 2 

Quadro 1 – Etapas de implementação do Método Alkire-Foster....................................... 57 

Quadro 2 – Dimensões de pobreza selecionadas para a construção do índice................... 59 

Tabela 1 - Proporção de cooperados que sofrem privação, por indicadores e grupos........ 64 

 

 

ARTIGO 3 

Quadro 1 – Dimensões de análise do desenvolvimento sustentável em EES.......... ............81 

Quadro 2 - Base de Regras para a Dimensão Social........................................................... 84 

Tabela 1 - Valores de entrada e saída do nível principal, por grupo e dimensão................ 101 

 

 

  



   

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

AF 

ASMOCONP 

ANTEAG 

Alkire-Foster 

Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras 

Associação Nacional de Empresas de Autogestão 

CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

CDTC    

COPPE 

Associação Centro de Desenvolvimento Comunitário das Timbaúbas 

Centro de Pós-graduação de Engenharia 

CNUMAD 

CNBB 

CONCRAB 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil 

DS 

EMATER 

ES 

Desenvolvimento Sustentável 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

Economia Solidária 

EES Empreendimentos Econômicos Solidários 

ES 

FEICOOP 

FINEP 

FBES 

IBGE 

IDeSEES 

 

ITCP 

IUCN 

MTE 

MST 

PACs 

Economia Solidária 

Feira Estadual do Cooperativismo 

Financiadora de Estudos e Projetos 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Índice de Desenvolvimento Sustentável em Empreendimentos Econômicos 

Solidários 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 

World Conservation Union 

Ministério do Trabalho e Emprego 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

Projetos Alternativos Comunitários 

PIB Produto Interno Bruto 

PNAD 

PT 

RS 

SEDAI 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Partido dos Trabalhadores 

Rio Grande do Sul 

Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais 

SENAES Secretaria Nacional de Economia Solidária 

SIES Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária 

UFSM 

UFRJ 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 

 

  

 



   

 

SUMÁRIO 

 

1 APRESENTAÇÃO ..................................................................................... 18 

1.1 REVISÃO DE LITERATURA ..................................................................... 21 

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .................................................. 25 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 27 

2 ARTIGO 1 – CAPITALISMO PERIFÉRICO E ALTERNATIVAS 

EMERGENTES NO MUNDO DO TRABALHO: A EXPERIÊNCIA DA 

ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL ................................................... 29 

2.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 30 

2.2 CAPITALISMO PERIFÉRICO E ECONOMIA SOLIDÁRIA ........................ 31 

2.3 GÊNESE E ESTABELECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL

 ................................................................................................................................. 33 

2.4 EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NO BRASIL: PERFIL E 

ATUAÇÃO NA ATUALIDADE ............................................................................ 42 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................ 45 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 47 

3 ARTIGO 2 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 

EMANCIPAÇÃO SOCIAL: ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL NO PROJETO ESPERANÇA/COOESPERANÇA 

ATRAVÉS DOS MÉTODOS ALKIRE-FOSTER E PERMANYER ...... 49 

3.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 50 

3.2 CORRESPONDÊNCIAS ENTRE A CONCEPÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, ABORDAGEM DAS CAPACITAÇÕES E ECONOMIA 

SOLIDÁRIA ............................................................................................................ 52 

3.2.1 Desenvolvimento Social enquanto dimensão do Desenvolvimento Sustentável52 

3.2.2 Amartya Sen e a Abordagem das Capacitações.............................................. 54 

3.2.3 Economia Solidária: promoção de desenvolvimento social e combate à pobreza no 

Brasil ........................................................................................................................ 56 

3.3 METODOLOGIA .............................................................................................. 58 

3.3.1 Procedimentos de operacionalização do método Alkire-Foster (AF) ............. 59 

3.3.2 Modelo hierárquico de Permanyer .................................................................. 64 

3.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ............................................ 65 

3.4.1 Caracterização do Projeto Esperança/Cooesperança ...................................... 65 

3.4.2. Incidência de pobreza multidimensional ....................................................... 66 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................ 70 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 71 



   

 

4 ARTIGO 3 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS PRÁTICAS 

COOPERATIVISTAS: CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ANALÍTICA 

PARA EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIOS ATRAVÉS 

DE CONJUNTOS FUZZY ............................................................................ 75 

4.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 76 

4.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A SUSTENTABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL .............................................................................................. 78 

4.3 A ÓTICA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E A 

INTERLIGAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ................ 80 

4.4 METODOLOGIA .............................................................................................. 82 

4.4.1 Dimensões analíticas para o exame do desenvolvimento sustentável entre 

empreendimentos econômicos solidários ................................................................ 83 

4.4.2 Sistemas de inferência fuzzy para a mensuração do nível de desenvolvimento 

sustentável de EES ................................................................................................... 85 

4.4.2.1 Dimensão Econômica .................................................................................. 90 

4.4.2.2 Dimensão Social .......................................................................................... 91 

4.4.2.3 Dimensão Política ....................................................................................... 94 

4.4.2.4 Dimensão Gestão ......................................................................................... 95 

4.4.2.5 Dimensão Formação ................................................................................... 96 

4.4.2.6 Dimensão Ambiental .................................................................................... 98 

4.5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .......................................... 100 

4.5.1 Trajetória histórica do Projeto Esperança/Cooesperança ............................. 100 

4.5.2 Sustentabilidade dos empreendimentos de acordo com as dimensões selecionadas

 ............................................................................................................................... 103 

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 106 

REFERÊNCIAS .................................................................................................... 107 

DISCUSSÃO ................................................................................................ 110 

CONCLUSÃO ............................................................................................. 112 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS 

COOPERADOS DO PROJETO ESPERANÇA/COOESPERANÇA ... 114 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO A SER APLICADO JUNTO AOS 

GESTORES DOS EMPREENDIMENTOS DO PROJETO 

ESPERANÇA/COOESPERANÇA ............................................................ 118 

APÊNDICE C – DIMENSÕES E VARIÁVEIS PARA A ESTIMATIVA DO 

ÍNDICE FUZZY DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA 

EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS ..................... 132 

4.5.2.1 Dimensão Econômica ................................................................................ 133 



   

 

4.5.2.2 Dimensão Social ........................................................................................ 135 

4.5.2.4 Dimensão Gestão ....................................................................................... 138 

4.5.2.5 Dimensão Formação ................................................................................. 142 

4.5.2.6 Dimensão Ambiental .................................................................................. 146 

4.5.2.7 Índice de Desenvolvimento Sustentável em Empreendimentos Econômicos 

Solidários (IDeSEES) ............................................................................................ 150 

APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO .......................................................................................... 155 

APÊNDICE E - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE ........................ 157 

APÊNDICE F – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL .......................... 158 



18 

 

 

1 APRESENTAÇÃO  

 

A economia solidária (ES) nasce como consequente dos embates de trabalhadores em 

contextos de crise, do aumento da vulnerabilidade socioeconômica, diante do alto índice de 

desemprego e da forte precarização das relações de trabalho. No Brasil, a ES ganha visibilidade 

na busca por uma nova forma de desenvolvimento econômico, que esteja baseada em valores 

mais humanos, na produção autogestionária dos grupos que a realizam e em práticas sociais e 

ambientais sustentáveis. Por conseguinte, estabelece os fundamentos para outra globalização, 

mais equilibrada e solidária com os seres humanos e com a natureza. Singer (2003, p. 13) 

conceitua a economia solidária como “a criação em processo contínuo de trabalhadores em luta 

contra o capitalismo”. 

Neves (2016) delimita o surgimento do movimento de economia solidária no Brasil a 

partir de três marcos fundamentais. O primeiro destes é a crise socioeconômica que emerge no 

Brasil, no último quarto do século XX, que tem como um de seus consequentes o processo de 

falência de uma gama de empresas. A partir disso, a literatura aponta a economia solidária como 

um meio de organização dos trabalhadores presentes em empresas nesse processo falimentar, 

com a finalidade de manutenção de seus postos de trabalho em novas estruturas. Já o segundo 

marco apontado pela referida autora trata-se especificamente da “trata-se da existência histórica 

de uma enorme pobreza (e indigência) e exclusão social no Brasil, fruto da concentração da 

renda” (NEVES, 2016, p.49). Assim, em meio à crise instalada no país durante a década de 

1980, a população que já enfrentava um processo de exclusão do mercado de trabalho e com  

baixo acesso à renda, além de não ter tido acesso aos ganhos econômicos obtidos no anterior 

processo de crescimento da economia brasileira, ainda viu-se em condições piores, uma vez 

que o processo de incorporação dessas pessoas ao mercado de trabalho fora mais dificultado, 

dada a competição pelas vagas remanescentes.   Nesse sentido, as experiências de economia 

popular e solidária surgem também como possibilidade de incorporação dessa massa 

populacional ao mercado de trabalho. Por fim, o terceiro contexto apontado refere-se à questão 

agrária no Brasil. A existência de latifúndios e a forte exploração dos camponeses também é 

fator gerador de movimentos de luta pela terra que se organizam a partir de bases 

cooperativistas. Assim sendo, Neves (2016) argumenta de encontro às afirmações de alguns 

autores como Singer (2005) na medida em que afirma que não foi a crise a "causadora" do 

surgimento de ES, cabendo a ela mais o agravamento dos problemas já existentes, estes sim 

propiciadores do nascimento do movimento de ES. 
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No entanto, faz-se necessário entender que, apesar do ambiente de crise atuar como um 

dos fatores de estímulo à retomada ou inserção do movimento de economia solidária, este 

último não se limita apenas ao propósito de amenizar os impactos da crise sobre a massa de 

trabalhadores: “sua virtude não reside em acomodar o crescente número de excluídos, mas em 

almejar um sistema que não seja produtor de exclusão” (BRASIL; BRASIL, 2013, p. 95). 

Portanto, a ES apresenta-se como uma proposta promotora de inserção de parcela da população 

que se encontra à margem do mercado formal de trabalho, através da geração de renda e 

promoção de qualidade de vida, na tentativa de constituir-se como instrumento de inclusão 

social e como um novo modo de produzir a vida e promover o desenvolvimento.  

Com os princípios de cooperação, solidariedade, autogestão, democracia, centralidade 

do ser humano, valorização da diversidade, valorização do saber local, justiça social na 

produção e cuidado com o meio ambiente, a economia solidária remonta à luta por uma 

existência digna, baseada em valores de justiça social e responsabilidade ambiental. Assim, 

através da análise dos princípios apresentados pela economia solidária, identifica-se uma 

intrínseca relação entre esta última e o conceito de desenvolvimento sustentável, termo de 

caráter multidimensional introduzido pela World Conservation Union (IUCN) em 1980 em sua 

publicação “The World Conservation Strategy” (HALL; LEW, 1998), que envolve, 

principalmente, as dimensões social, ambiental e política.  

Como afirma Cattani (2003), a economia solidária estabeleceu-se ao sul e ao norte, 

como ator social, como item da agenda política e como tema de estudos, despertando a atenção 

para a importância de ser conhecida e compreendida de modo abrangente e fundamentado. 

Assim, a partir dessa crescente adesão de uma parcela da sociedade às perspectivas da economia 

solidária e aos princípios em que está calcada, é de fundamental importância a análise da 

eficiência econômica e social dessa proposta, na produção de uma nova forma do fazer 

econômico, que se dispõe a ser mais justo e socialmente democrático, sendo esta análise a 

principal contribuição do estudo que aqui se elabora. 

Em síntese, a presente pesquisa indaga, através da análise do Projeto 

Esperança/Cooesperança, em Santa Maria, em que medida a economia solidária consegue 

proporcionar um nível satisfatório de qualidade de vida para os indivíduos que aderem a esse 

movimento, além de dar uma maior atenção aos fatores que viabilizam o desenvolvimento 

sustentável? Para isto, faz-se uso de uma abordagem quali-quantitativa, a partir de análise 
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bibliográfica e de dados primários, coletados a partir da aplicação de questionários elaborados 

para fins dessa pesquisa1. 

Pelo exposto, têm-se como objetivo geral a análise da experiência do projeto 

Esperança/Cooesperança de Santa Maria (RS), observando a incidência de pobreza 

multidimensional entre uma amostra de cooperados do projeto, bem como a ocorrência de 

desenvolvimento em bases sustentáveis nos empreendimentos que ali atuam, a partir das 

dimensões de análise propostas no trabalho. 

A dissertação é apresentada em forma de três ensaios independentes, mas 

complementares. Em comum, os ensaios apresentam análise do movimento de economia 

solidária no Brasil sob uma da perspectiva multidimensional, visando a apreensão das diversas 

dimensões que dão sustentação ao conceito de desenvolvimento sustentável, a partir da ótica e 

dos princípios que norteiam a economia solidária.  

No primeiro artigo, faz-se análise do contexto econômico que deu vasão à introdução 

no Brasil de formas do fazer econômico como a economia solidária, que têm parâmetros 

diferentes, por vezes opostos, aos típicos empreendimentos capitalistas aqui já existentes. Além 

disso, é analisado o tipo de capitalismo que se instalou no país e como ele justifica o processo 

de surgimento de outros modos de produção em seus interstícios.  

O segundo artigo, dá-se enfoque à dimensão social do desenvolvimento sustentável, 

tendo em vista evidenciar a incidência de pobreza multidimensional entre os cooperados do 

projeto Esperança/Cooesperança. Com essa finalidade, é constituído um índice de pobreza 

multidimensional, por meio da conjunção dos métodos Alkire-Foster e Permanyer. Através 

destes, pode-se avaliar o nível de qualidade de vida dos indivíduos inseridos nos 

empreendimentos analisados, que operam a partir da lógica da economia solidária. Para isso, 

foram elencadas quatro dimensões de análise, as quais visaram apreender aspectos considerados 

pela literatura sobre pobreza como primordiais para um nível satisfatório de qualidade de vida 

dos indivíduos. Nesse sentido, as dimensões selecionadas foram: “Educação e Acesso ao 

Conhecimento”, em que são analisadas as variáveis anos de estudo dos entrevistados e se estes 

tiveram acesso à internet nos últimos 12 meses;  “Trabalho e Renda”, onde busca-se estimar se 

o indivíduo estava empregado no período em análise, além da sua renda domiciliar; “Bem-

estar”, contemplando o estudo de quantas horas o entrevistado trabalhou na semana da 

entrevista, se o entrevistado pratica alguma atividade física e a sua satisfação em relação ao 

                                                 
1 O projeto de pesquisa de dissertação está registrado junto ao Portal de Projetos da Universidade Federal de Santa 

Maria sob o número 048989 e recebeu aval do Comitê de Ética institucional para proceder com as etapas de coleta 

e análise de dados primários. 
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trabalho e ao salário; e, finalmente, “Condições Domiciliares”, onde são analisados a condição 

de ocupação do imóvel, sua condição de abrigabilidade, o número de cômodos da residência, o 

acesso à água encanada, o acesso à rede de esgoto, o fornecimento de energia elétrica, o número 

de banheiros do domicílio, a existência de instalações sanitárias, o acesso a eletrodomésticos 

básicos, tais como rádio, geladeira, televisão e máquina de lavar roupa, além do destino do lixo.  

O terceiro artigo aborda a temática do desenvolvimento sustentável dentro de 

empreendimentos de economia solidária. Parte-se da discussão sobre as bases do 

desenvolvimento econômico, concepção que vem à tona ainda em 1945, abordando-se também 

as críticas à ótica que leva a crer que crescimento e desenvolvimento são sinônimos. Adiante, 

adentra-se no debate sobre a inserção dos recursos naturais como fatores de produção na análise 

das Ciências Econômicas, além de ser demonstrada a emergência do debate sobre uma nova 

proposta de desenvolvimento, baseado em uma convivência harmônica entre homem e 

natureza, definido como desenvolvimento sustentável. Metodologicamente, faz-se uso do 

instrumental analítico de conjuntos fuzzy, além de adaptação das dimensões de análise de Reis 

(2005), para a avaliação do nível de sustentabilidade entre empreendimentos de economia 

solidária, como proposta de aplicação em uma amostra de empreendimentos do projeto 

Esperança/Cooesperança. 

A seguir, discorre-se sobre os principais conceitos abordados na pesquisa e sobre o 

detalhamento de seu recorte metodológico. A apresentação dos artigos científicos vem em 

sequência, acompanhada da discussão geral e das considerações finais do estudo. 

 

1.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A economia solidária traz em seus aspectos basilares a proposição de novas formas de 

gestão organizacional e das práticas produtivas, as quais intentam modificar as relações de 

trabalho, através do fortalecimento de práticas de cooperação e autogestão, além de fomentar 

novas formas de lidar com a natureza, impulsionando um desenvolvimento ambientalmente 

sustentável e socialmente justo. Os sucessos da economia solidária alavancam incursões mais 

audaciosas, o que inclui uma plataforma de mudanças de maior alcance, que visam ao conjunto 

da sociedade e não se restringem aos empreendimentos ou mesmo ao interior do movimento da 

economia solidária, congregando um esforço que ultrapassa os limites da esfera econômica para 

contemplar as demais dimensões da vida humana. 

De acordo com Silva e Carneiro (2016), os dados do Sistema Nacional de Informações 

em Economia Solidária (SIES), obtidos através do Segundo Mapeamento da Economia 
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Solidária no Brasil, revelaram a existência de 19.708 empreendimentos, organizados e 

distribuídos entre 2.713 municípios brasileiros em todos os estados da Federação no ano de 

2013. O mapeamento mostrou ainda que a maior parte dos empreendimentos econômicos 

solidários (EES) está localizada na região Nordeste, responsável por 40,8% do total de 

empreendimentos mapeados. As regiões Sul, Sudeste e Norte apresentaram proporções 

próximas, em torno de 16%, e o Centro-Oeste concentra o menor percentual, 10,3%. No tocante 

à área de atuação nos municípios, mais da metade atua predominantemente em áreas rurais 

(54,8%), em contraposição aos 34,8% de EES que atuam em áreas urbanas e 10,4% que se 

identificaram com atuação simultânea tanto em áreas rurais quanto em urbanas. Quanto à 

atividade desenvolvida pelo EES, o meio rural destaca-se também pela alta proporção dos EES 

que desenvolvem atividades de consumo (85%), troca (65%), finanças (62%) e produção 

(52%). O meio urbano apresenta maior proporção entre os EES de prestação de serviços (64%) 

e de comercialização (48%). 

Ademais, sabendo-se da diversidade de formatos organizativos contidos na economia 

solidária, o mapeamento conseguiu detectar quatro formas de EES, nas seguintes proporções:  

60% do total corresponde a associações, apenas 8,8% são de cooperativas e outros 30,5% são 

de grupos informais, além da forma sociedade mercantil, apresentando percentual menor que 

1% (SILVA; CARNEIRO, 2016). Os dados do SIES (2017), demonstram que há 1.423.631 

pessoas associadas em EES, dentre os quais um total de 803.373 homens e de 620.258 mulheres. 

Gonçalves (2018) destaca ainda que os EES reúnem, direta e indiretamente, cerca de 14 milhões 

de pessoas, entre sócios, consumidores e familiares, além de movimentarem aproximadamente 

3% do Produto Interno Bruto (PIB), considerando o PIB de 2016, equivalente a quase R$ 200 

bilhões. Percebe-se, portanto, a importância do estudo da economia solidária no Brasil, dada a 

abrangência dos EES e o montante de trabalhadores inseridos nessa proposta, os quais 

conseguem acessar renda e melhores condições de vida aderindo aos projetos da ES. 

Segundo Zeni (2010), a economia solidária representa uma reorientação dos espaços de 

vida e trabalho sob a perspectiva de organização social em defesa da vida, rumo a um 

desenvolvimento que seja sustentável. Fundada na cooperação entre unidades de trabalho entre 

si e destas com os consumidores, visa à promoção humana.  

Nessa perspectiva de um desenvolvimento local mais justo e solidário, é instituído em 

1987 em Santa Maria (RS) o Projeto Esperança/Cooesperança, inspirado nas ideias de Albert 

Tévoédjere e em sua obra “A Pobreza, Riqueza dos Povos – A Transformação pela 

Solidariedade”. O livro, publicado inicialmente em 1977, trata do potencial de mudança social 
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a partir de ajuda mútua, da reformulação das relações econômicas com base na solidariedade e 

no equilíbrio ambiental pela produção ecologicamente sustentável (ICAZA; FREITAS, 2006). 

Com o objetivo de desenvolver novas estratégias de viabilização econômica da vida 

rural, formaram-se, junto à Universidade Federal de Santa Maria, grupos de estudos 

constituídos por profissionais da área do cooperativismo e das ciências sociais, militantes da 

igreja católica e técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER). 

Para Lange (2009), este processo de estudo e os primeiros Projetos Alternativos Comunitários 

(PACs) no Rio Grande do Sul, constituíram a proposta que articulou e congregou experiências 

de ES nos meios urbano e rural. Os empreendimentos locais alternativos e os primeiros grupos 

comunitários de geração de trabalho e renda, foram fomentados entre 1983 e 1986 pela Diocese 

de Santa Maria. Esta aposta pioneira no potencial transformador dos PACs culminou com a 

constituição do Projeto Esperança, fundado em agosto de 1987, e com a inauguração, em 1989, 

do primeiro terminal de comercialização direta pelos produtores. O Projeto se fundamenta na 

cooperação, na autogestão, na produção coletiva, na comercialização direta, na justa 

distribuição de renda, na agroecologia, na agricultura familiar e na solidariedade, conforme 

Lange (2009). 

O Projeto Esperança/Cooesperança tem, atualmente, em torno de 200 grupos 

associados, incluindo empreendimentos rurais, agroindústrias familiares, empreendimentos 

urbanos, entre outros, com cerca de 90 grupos expondo seus produtos para comercialização 

direta no Feirão Colonial. Seu eixo central continua sendo a aposta no potencial de pequenos 

projetos e os EES.  

Para Icaza e Freitas (2006), o projeto existe numa perspectiva de transformação, de 

desenvolvimento sustentável, de mística cristã e de justiça social, aspectos de destaque na 

missão do Projeto. A certeza de que “um outro mundo é possível” se fundamenta na cultura da 

solidariedade e na valorização do trabalho, a construção de uma sociedade justa, 

economicamente viável, ambientalmente sadia, organizadamente cooperativa e politicamente 

democrática. 

A análise do Projeto Esperança/Cooesperança apresenta grande importância, tanto pela 

robustez da experiência desse projeto, que possui alcance internacional e consegue atingir 

indiretamente cerca de 22 mil pessoas, quanto pelo seu tempo de existência, uma de suas 

maiores singularidades, uma vez que são pouquíssimas as experiências com tamanha 

longevidade no Brasil (PROJETO ESPERANÇA/COOESPERANÇA, 2018). Ao longo das 

últimas três décadas, o Projeto Esperança/Cooesperança vem congregando trabalhadores e 
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trabalhadoras de inúmeros tipos de atividades, como a agricultura familiar, artesanato, 

alimentação, dentre outros, gerando trabalho e renda pra estes, além de fomentar uma nova 

forma de existência, onde haja centralidade do bem-estar humano, ao invés da geração de lucro, 

e convivência harmônica com a natureza. 

Portanto, uma vez verificado o efeito positivo da economia solidária na promoção de 

melhores condições de vida e bem-estar para os indivíduos inseridos em seus projetos, com 

práticas produtivas que visem o desenvolvimento sustentável, pode-se gerar maior apoio 

institucional do Estado, viabilizando a expansão desse movimento que luta por outra economia, 

mais inclusiva e justa, em território nacional. 

No que se refere à questão do bem-estar, é importante destacar o uso de metodologias 

como o método Alkire-Foster (AF) e os sistemas de inferência fuzzy, que trazem um novo 

referencial analítico para as discussões de temas sociais como os que aqui se apresentam. Em 

especial, a importância da utilização da metodologia implementada por Alkire e Foster (2009) 

se dá pelo seu caráter multidimensional. Autores como Stiglitz, Sen e Fitoussi (2009) ressaltam 

a multidimensionalidade do bem-estar, o que exige outros indicadores além do PIB ou da renda 

per capita como medidas do progresso social. Dessa forma, uma vez que a pobreza pode ser 

entendida como privação de bem-estar, é premente a necessidade de mensuração da pobreza 

também em várias dimensões. Tal mensuração é alcançada pelo método Alkire-Foster. 

O uso conjunto da metodologia Alkire-Foster e da formulação de Permanyer se dá no 

sentido de dirimir algumas críticas ao modelo AF, como a de Serra (2017), sobre o peso 

atribuídos a cada uma das dimensões selecionadas para a medição da pobreza multidimensional: 

“Ao usar a contagem de privações ponderadas pelos pesos como critério de identificação dos 

pobres, o método AF implicitamente considera a perfeita substitutibilidade entre atributos, o 

que é absolutamente questionável” (SERRA, 2017, p. 34). 

Na reformulação de Permanyer (2016), os modelos assumem que os diversos 

indicadores considerados para mensuração da pobreza são hierarquicamente estruturados em 

domínios mutuamente exclusivos, de tal forma que os indicadores pertencentes à mesma 

dimensão tenham maior grau de similaridade entre si. Ao invés de uma simples contagem, a 

identificação dos pobres é realizada com base em perfis de pobreza, cuja elaboração exige uma 

definição prévia sobre a substitutibilidade ou complementaridade entre variáveis e entre 

domínios.  

Ademais, de acordo com Demicco e Klir (2004), a teoria dos conjuntos fuzzy oferece 

uma estrutura apropriada para a modelagem de informações fornecidas por meio de variáveis 
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linguísticas, agregando dados qualitativos e quantitativos, além de viabilizar o trabalho com 

incertezas e subjetividades. Esse potencial para a modelagem das incertezas associadas aos 

fenômenos, demonstra um dos fatores mais importantes para o uso de uma abordagem fuzzy. 

Ainda em se tratando das questões ligadas à sustentabilidade de ecossistemas, o uso da teoria 

dos conjuntos fuzzy se mostra bastante eficiente. Nesse sentido, pode-se citar o trabalho de 

Cornelissen et al. (2001), que apresentou com sucesso um modelo, relacionando indicadores de 

sustentabilidade para avaliar o desenvolvimento sustentável, usando a teoria de conjuntos fuzzy, 

com a finalidade de auxiliar na tomada de decisão. 

 

 

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa ora apresentada utiliza abordagem de investigação quali-quantitativa, 

partindo-se de um estudo de caso. O estudo de caso é a investigação empírica de um fenômeno 

em seu contexto real de vida, principalmente, quando não é possível delimitar com precisão o 

fenômeno e seu contexto (YIN, 2010). O trabalho é definido como qualitativo, pois busca o 

entendimento do fenômeno socioeconômico estudado e tem sua abordagem quantitativa na 

medida em que é utilizada a modelagem matemática e estatística na avaliação dos dados obtidos 

(FONTENELLES et al., 2009).   

Ainda, emprega o método descritivo e analítico, pois além de observar, registrar e 

descrever as características do fenômeno estudado, se dispõe a tentar explicar o seu contexto. 

Para isso, é realizada pesquisa bibliográfica e documental sobre a abordagem desenvolvida por 

Amartya Sen, buscando analisar sua consonância com a proposta de gestão e organização da 

economia solidária e igualmente acerca das interligações entre o modelo de desenvolvimento 

alavancado pela proposta do desenvolvimento sustentável e o projeto de desenvolvimento da 

economia solidária. 

A organização, objeto desse estudo foi a Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores 

Rurais e Urbanos, vinculados ao Projeto Esperança/Cooesperança. A cooperativa se configura 

como uma organização da economia solidária e tem como um de seus pontos fixos de 

comercialização o Feirão Colonial. 

Assim, fez-se necessário um resgate histórico da experiência do Projeto 

Esperança/Cooesperança, com uma análise dos processos ocorridos e seu reflexo no êxito do 

projeto desde sua instituição, e ao longo dos últimos 30 anos. Nesse intuito, buscou-se, por meio 

de reuniões com a coordenadora geral do Projeto, realizar levantamentos e análises dos 
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documentos, relatórios, arquivos e materiais do projeto, a fim de melhor compreender o 

contexto em que a cooperativa foi fundada e quais as suas características. 

Como proposta metodológica, para fins de avaliação da incidência de pobreza 

multidimensional, fez-se um recorte, gerando uma amostra aleatória de 52 cooperados do 

Projeto, e foram utilizadas, conjuntamente, a metodologia apresentada por Alkire e Foster 

(2009) e a abordagem de Permanyer (2016).  Além das referidas abordagens, foram 

empregados, também, os dados primários obtidos a partir da implementação de um questionário 

(inspirado no questionário da PNAD/IBGE), elaborado para a compreensão dos indicadores e 

dimensões selecionadas (APÊNDICE A). Dada a ausência de informações sobre as múltiplas 

dimensões socioeconômicas selecionadas para o estudo em curso, a pesquisa de campo figurou 

como uma importante etapa para sua execução. Uma vez que, em uma coleta de dados 

primários, o pesquisador tem contato direto com sua fonte e, por conseguinte, ao ver e viver a 

realidade, desenvolve a capacidade de compreensão crítica sobre esta. Demonstra-se, dessa 

forma, a importância dessa etapa para a implementação do estudo. 

Para a coleta de dados, foram criados dois questionários constituídos por questões 

abertas e fechadas, e que foram aplicados a uma amostra de cooperados do Projeto. Ao todo, 

participaram na pesquisa de campo 57 cooperados do Projeto Esperança/Cooesperança, entre 

julho e dezembro de 2018. 

Para analisar a incidência de pobreza multidimensional no grupo em questão, o método 

de contagem de Alkire-Foster (AF) é inicialmente empregado, conforme procedimentos 

descritos a seguir na seção 3.1. Em seguida, a contagem de privações é substituída pelo modelo 

hierárquico sugerido por Permanyer (2016) para a identificação dos pobres, a partir da definição 

de perfis de pobreza, como mostra a seção 3.2.  

Posteriormente, para fins de avaliação do nível de desenvolvimento sustentável dos 

empreendimentos que compõem o Projeto, é construído um índice de desenvolvimento 

sustentável de EES através do uso de conjuntos fuzzy. Para tanto, foram utilizados dados 

primários obtidos a partir da aplicação de questionários elaborados com o intuito de identificar 

a percepção dos entrevistados acerca do nível de desenvolvimento, em bases sustentáveis, 

proporcionado pelos empreendimentos (Apêndices A e B). Assim, a coleta de dados foi 

realizada em três etapas: I) pesquisa documental realizada nos materiais impressos, relatórios e 

folders de divulgação da organização, II) aplicação de questionários de perfil socioeconômico 

junto a uma amostra de 52 cooperados do Projeto Esperança/Cooesperança e III) aplicação de 
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questionários de perfil dos empreendimentos junto a 9 representantes2, conforme acessibilidade 

e adesão destes. Os instrumentos de pesquisa foram elaborados de modo a captar as dimensões 

de análise do trabalho. 
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2 ARTIGO 1 – CAPITALISMO PERIFÉRICO E ALTERNATIVAS EMERGENTES 

NO MUNDO DO TRABALHO: A EXPERIÊNCIA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO 

BRASIL3 

 

RESUMO  

 

A abertura do mercado às importações e a deflagração do processo de desindustrialização no 

Brasil desencadearam as crises das décadas 1980 e 1990, marcadas pelo alto índice de 

desemprego. Como resposta às vulnerabilidades socioeconômicas geradas pelo capitalismo 

periférico, a economia solidária irrompe no Brasil. Destarte, a partir de pesquisa bibliográfica, 

o presente estudo propõe-se a discorrer sobre como a posição do Brasil no capitalismo mundial 

possibilitou a ascensão de atividades econômicas emergentes. Dentre as principais 

considerações do estudo, cita-se que a inserção do Brasil na periferia do capitalismo possibilitou 

o afloramento de formas do fazer econômico que viabilizam novos modos de relações 

trabalhistas. As atividades emergentes, dotadas de princípios como da solidariedade, autogestão 

e cooperação, propiciam a inserção de parcela da população no mercado de trabalho, sendo 

instrumento de inclusão social para os indivíduos que, até então, se viam privados de condições 

mínimas de subsistência.  

 

Palavras-chave: Capitalismo periférico; Desemprego; Crise; Economia Solidária; 

Cooperativismo. 

 

 

PERIPHERAL CAPITALISM AND EMERGING ALTERNATIVES IN THE WORLD 

OF WORK: THE EXPERIENCE OF THE SOLIDARITY ECONOMY IN BRAZIL 

 

ABSTRACT 

 

The opening of the market to imports and the outbreak of the process of deindustrialization in 

Brazil unleashed the crises of the 1980s and 1990s, marked by high unemployment. In response 

to the socioeconomic vulnerabilities generated by peripheral capitalism, the Solidarity 

Economy erupts in Brazil. Thus, based on bibliographical research, the present study proposes 

to discuss how Brazil's position in world capitalism allowed the rise of emerging economic 

activities. Among the main considerations of the study, it is mentioned that the insertion of 

Brazil in the periphery of capitalism made possible the emergence of forms of economic doing 

that enable new modes of labor relations. Emerging activities, with principles such as solidarity, 

self-management and cooperation, favor the insertion of a portion of the population in the labor 

market, and it is an instrument of social inclusion for individuals who until then were deprived 

of minimum subsistence conditions. 

Keywords: Peripheral capitalism; Unemployment; Crisis; Solidarity economy; Cooperativism. 

 

  

                                                 
3 Artigo publicado no volume 14 da Revista Argumentos, vinculada ao departamento de Ciências Sociais da 

Unimontes. O referido periódico é classificado pelo Qualis Capes como B2 na área de Economia.   
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo se propõe a discorrer sobre a ascensão de atividades econômicas 

emergentes no Brasil, bem como os mecanismos que permitem com que promovam o 

desenvolvimento humano no país. Por meio da inserção de uma parcela da população que se 

encontra à margem do mercado formal de trabalho, da geração de renda e bem-estar, as 

atividades emergentes constituem-se em importante instrumento de inclusão social para os 

indivíduos que, até então, se viam privados de condições mínimas de subsistência. Com essa 

perspectiva, dá-se enfoque ao movimento que preconiza a economia solidária no Brasil, como 

referência ao modo alternativo de se realizar as atividades econômicas, em processos em que 

as decisões são tomadas coletivamente e há a escolha pela autogestão como forma primordial 

de organização produtiva. Dentre os princípios da economia solidária, citam-se o 

cooperativismo, a solidariedade e a autogestão. 

Para Singer (2002), a economia solidária, tal como ressurge do século XX, é uma 

resposta ao estrangulamento financeiro do desenvolvimento, à desregulação da economia e à 

liberação dos movimentos do capital, que acarretam desemprego em massa, fechamento de 

firmas e marginalização, cada vez maior, dos desempregados nos diversos países. A partir de 

meados dos anos 1980, quando do florescimento e gradativo fortalecimento das experiências 

de trabalhadores no campo do associativismo, surgiram, no Brasil, diversas iniciativas de 

economia solidária. Estas têm se desenvolvido e adquirido visibilidade, menos pela ação do 

poder público através de políticas e projetos de governo, muito embora a partir de 2003 tenha 

havido a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) como forma de 

resposta e viabilização de alternativas que promovam a inclusão social de milhares de pessoas 

em situação precária no mundo do trabalho, e mais pela resistência do movimento de ES no 

Brasil, principalmente no que se refere à sua capacidade de articulação e pressão das instâncias 

privadas e públicas em momentos de crise sócioeconômica.  

Cattani (2003) destaca que a economia solidária (ES) se estabeleceu ao Sul e ao Norte 

do Brasil, enquanto um ator social, como item da agenda política e como tema de estudos, 

despertando a atenção para a importância de ser conhecida e compreendida de modo abrangente 

e fundamentado. Com essa progressiva expansão do movimento da ES, já estão em andamento 

pesquisas e elaborações teóricas sobre o tema em várias áreas, especialmente no campo de apoio 

e fomento, sendo sistematizadas inúmeras experiências, que resultam em publicações. Nesse 

sentindo, são fundamentais o desenvolvimento e a divulgação de informações sobre a ES, de 
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modo a dar visibilidade ao seu perfil, abrangência e potencialidades ao desenvolvimento 

humano. 

No primeiro tópico do presente estudo, discute-se sobre a inserção do Brasil no 

capitalismo mundial e faz-se uma breve exposição sobre a história econômica do país. Em 

seguida, reflete-se sobre o ambiente político e econômico em que a economia solidária surgiu 

no Brasil, enfatizando os princípios preconizados por esse movimento e dando luz a alguns 

exemplos de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). Finalmente, faz-se 

considerações finais acerca do ambiente institucional que propiciou o surgimento da economia 

solidária no país e de que modo esta tem atuado para inserir uma parcela da população no 

mercado formal de trabalho, gerando renda e bem-estar através de novos conceitos de relações 

de trabalho e repartição dos ganhos produtivos. 

 

2.2 CAPITALISMO PERIFÉRICO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

A história econômica do Brasil pode ser analisada sob a lógica da acumulação primitiva 

de capital, sendo que as atividades produtivas e comerciais correspondiam apenas a uma 

extensão portuguesa na América. A partir do estabelecimento do imperialismo, criou-se, no 

país, os elementos necessários para o seu desenvolvimento econômico, o que acumulou, no 

entanto, um passivo considerável, que tornou sua ação cada vez mais perturbadora e onerosa 

para o país (PRADO JUNIOR, 2006).  

Conforme destaca Ivo (2008), o capitalismo não se desenvolveu naturalmente no Brasil, 

na realidade, foi imposto pela associação feita entre as classes dirigentes nacionais com o 

capitalismo internacional. O modelo de desenvolvimento imposto ao Brasil previa que o país 

desempenhasse os mesmos estágios que os países de capitalismo adiantado já haviam passado. 

Entretanto, na condição de periferia do sistema mundial e na impossibilidade de se desenvolver 

autonomamente, coube ao Brasil somente uma forma de mudança das estruturas econômicas. 

Queimando etapas e dando saltos desenvolvimentistas para acompanhar seus parceiros mais 

desenvolvidos, o país iniciou um oneroso processo de modernização e industrialização. 

Prebisch (1987) afirma que, apesar do avanço considerável no processo de 

industrialização durante o século XX, o Brasil não foi capaz de abandonar as principais 

características do subdesenvolvimento, tais como a disparidade na produtividade setorial e 

regional e a permanência de grande parte da população prisioneira de condições precárias de 

vida e trabalho. O emprego assalariado no setor industrial implicou inseguranças constantes 



32 

 

 

   

 

diante do intenso ritmo de produção em grande escala e da introdução de novas tecnologias de 

gestão mais racional da mão-de-obra, que apontaram para novos tipos de doenças profissionais, 

invalidez precoce de pessoas idosas, de obsolescência ocupacional para pessoas de baixa 

escolaridade, de desemprego de adultos e chefes de família, dentre outros.  

De acordo com Pochmann (2004), o componente organizativo propiciado pelo enorme 

contingente de empregados sob o mesmo teto viabilizou o surgimento de um novo tipo de 

sindicalismo, sobretudo na grande empresa, que operava com preocupações direcionadas à 

garantia de melhores condições de trabalho e ao mais alto padrão de vida para todos, 

diferentemente do antigo sindicalismo de ofício, que atuava fundamentalmente para ocupados 

com maior qualificação. 

Imbuída de insatisfação com a distribuição dos rendimentos e descontente com as débeis 

condições de trabalho, a classe trabalhadora adentrou em movimentos que lutam por inserção 

econômica e melhoria nas suas condições de vida. Portanto, é em meio a esse contexto 

econômico, advindo de um processo de desenvolvimento periférico do capitalismo no Brasil, 

que nasceram experiências alternativas como a economia solidária, as quais propõem uma nova 

forma de gestão dos empreendimentos, a repartição do que é obtido através do trabalho e da 

lógica de consumo e utilização dos recursos naturais não renováveis. 

Por meio de ações cooperativas e sob uma perspectiva socioeconômica solidária e 

autogestionada, a economia solidária criou a:  

a) possibilidade de conquista de melhores condições objetivas de vida (alimentação, 

moradia, renda, educação, convívio comunitário, articulação política, entre outros) para 

muitas pessoas que já estavam à margem do sistema produtivo (...); 

b) um campo de formação de uma nova cultura, em que os participantes por livre 

adesão, rompem com a hegemonia individualista norteadora dos dias atuais, em que 

ocorre a assimilação ao processo socioeducativo oriundo da vida coletiva, da 

participação nas assembleias ou mesmo do contato com os profissionais (...) que atuam 

nas políticas públicas de fomento e assessoria dos experimentos de economia solidária; 

c) um microespaço de formulação de uma contra-hegemonia capitalista, que poderá ser 

significativo para a instalação de um outro projeto societário, onde as relações sociais 

produtivas estejam subordinadas às demandas sociais e ambientais, e não ao lucro 

individualizante e concentrador; 

d) uma estratégia a partir dos subalternizados, e não dos incluídos nos benefícios do 

lucro e da condição de estratos médios da sociedade, de possibilidade de mudança a 

longo prazo do panorama atual de descrença absoluta no ser humano e na sua 

capacidade de reflexão, mobilização e viabilização de novos projetos e utopias 

(MORAIS et al., 2011, p. 84-85). 

 

São múltiplas as iniciativas que caracterizam a ES, o que garantem um amplo 

“polimorfismo” organizacional, dentre elas, podem ser mencionadas:  as cooperativas, 

compostas por trabalhadores organizados dotados de poder de tomada de decisões e 

organizados em distintos setores da economia; os grupos informais de organização 
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socioprodutiva; além de outras formas de associativismo (SINGER, 2002). A seguir serão 

destacadas as iniciativas brasileiras e os diferentes empreendimentos instituídos no período 

mais recente. 

 

2.3 GÊNESE E ESTABELECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL 

 

Morais et al. (2011) argumentam que cada período econômico da história humana 

apresentou seus obstáculos na distribuição das riquezas. Mas o capitalismo recente apresenta 

discrepâncias sociais abissais e em processo ascendente em todo o mundo, o que leva a 

consequências desastrosas para toda a humanidade (MORAIS et al., 2011). Frente a este 

contexto de vulnerabilidades, detectam-se importantes iniciativas de atividades econômicas que 

se instituem na tentativa de driblar as situações de crise e desemprego em massa, transformando, 

em alguma medida, as relações de trabalho, e capazes de gerar trabalho, renda e, portanto, bem-

estar para as camadas da população que se veem excluídas do mercado formal de trabalho e/ou 

sem acesso a condições mínimas de sobrevivência. Entretanto, essas inciativas se veem à 

margem, ou em relação indireta com o sistema produtivo e o mercado capitalista, valendo-se 

antes dos seus recursos nativos e de circuitos locais, garantindo, ainda assim, a sobrevivência e 

a prosperidade de importantes segmentos da população, a partir de práticas e estruturas de 

produção e de troca orientadas por lógicas internas de outro tipo (CORAGGIO, 1999; 

SANTOS, 2002).  

No Brasil, parte expressiva da riqueza nacional provém dessas atividades, como é 

visível no caso da pequena produção agrícola, cujo desempenho nos anos recentes, 

especialmente na região sul do país, evidencia uma capacidade de modernizar-se e tornar-se 

mais produtiva, sem perder o seu caráter familiar.  

A partir das condições socioeconômicas e políticas das últimas décadas, pode-se 

localizar as origens da economia solidária no Brasil, proveniente dos embates da sociedade civil 

frente à crise e ao desemprego estrutural, além da posição periférica do país em relação às 

nações centrais do capitalismo moderno. É nesse território de disputa por sobrevivência 

material que germinaram inúmeras experiências de EES. A relação entre a economia solidária 

e o modo capitalista de produção é bem resumida por Singer: 

                 Mesmo sendo hegemônico, o capitalismo não impede o desenvolvimento de outros 

modos de produção porque é incapaz de inserir dentro de si toda população 

economicamente ativa. A Economia Solidária cresce em função das crises sociais que 

a competição cega dos capitais privados ocasiona periodicamente em cada país. Mas 

ela só se viabiliza e se torna uma alternativa real ao capitalismo quando a maioria da 

sociedade, que não é proprietária de capital, se conscientiza de que é de seu interesse 
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organizar a produção de um modo em que os meios de produção sejam de todos os 

que os utilizam para gerar o produto social (SINGER, 2003, p. 86).  
 

Segundo Singer e Souza (2000), as recessões econômicas iniciadas após a década de 

1970 no Brasil e no mundo – e que se intensificaram nas décadas de 1980 e 1990 –, 

constituíram-se como o motor para o surgimento e propagação da economia solidária no país. 

Um exemplo disso, foram as mudanças estruturais que enfraqueceram o modelo tradicional das 

relações de trabalho capitalistas, a partir da segunda metade da década de 1970, que causaram 

a eliminação de milhões de postos de trabalho formal em países centrais e, até mesmo, em 

países semi-industrializados, contribuindo, assim, para o aumento do desemprego.  

Através da ruptura do ciclo de industrialização no Brasil, ocorrido no início da década 

de 1980, uma longa crise de desenvolvimento tomou conta do país. Sinais expressivos de 

regressão ocupacional foram registrados, mesmo depois de cinco décadas de avanços 

consecutivos no processo de estruturação do mercado de trabalho. Embora a crise do 

desenvolvimento capitalista estivesse progredindo de forma avassaladora, ao mesmo tempo, 

modos de produção distintos, principalmente no interior do segmento não organizado do 

trabalho, estavam sendo gerados, a fim de buscar formas de sobrevivência em meio a esse 

contexto.  

Assim sendo, o movimento brasileiro de economia solidária nasceu como consequência 

desse contexto de desemprego, acarretado pela abertura do mercado às importações e pela 

deflagração de um processo de desindustrialização no país, que acaba por deixar um grande 

número de indústrias, inclusive de grande porte, em concordata e em processo falimentar em 

virtude da crise da dívida externa. Com o avanço do fechamento de empresas e a demissão em 

massa de trabalhadores durante a crise dos anos 1980 e 1990, paulatinamente, desenvolveu-se 

uma proposta de autogestão das firmas pelos trabalhadores, de maneira a aproveitar a tecnologia 

e as oportunidades oriundas das massas falimentares. Para tal, os trabalhadores se valeram da 

legislação que garantia o arrendamento ou aquisição da massa falida ou do patrimônio dos 

antigos empregadores, como meio de preservar os postos de trabalho. Os sindicatos, como 

representantes legais dos trabalhadores, intervieram perante a justiça e promoveram a formação 

de associações de empregados das firmas, que se encontravam em vias de desaparecer, com a 

proposta de que, posteriormente, surgissem cooperativas coordenadas por esses trabalhadores.  

A questão crucial do processo estava em levar aos trabalhadores os princípios da 

autogestão, convencendo-os a se unirem em uma empresa em que todos seriam donos por igual, 
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cada um com direito a voto, empenhados solidariamente em transformar um patrimônio 

sucateado em um novo empreendimento solvável.  

Portanto,  que é a partir do processo de desenvolvimento do capitalismo periférico no 

Brasil e, mais proeminentemente, desse período de desequilíbrio da economia brasileira que se 

observa o crescimento do movimento associativista, com a formação de inúmeras cooperativas 

no país, como o exemplo das cooperativas que assumem a indústria Wallig de fogões, em Porto 

Alegre, a Cooperminas, que explora uma mina de carvão falida em Criciúma, Santa Catarina, 

e as cooperativas que operam as fábricas da antiga Tecelagem Parahyba de cobertores, em 

Recife e em São José dos Campos. 

Foi fundamental a ação da Associação Nacional de Empresas de Autogestão 

(ANTEAG), criada em 1994 com o objetivo de apoiar e acompanhar as experiências de 

recuperação de empresas falidas realizadas pelos trabalhadores por meio da autogestão. A 

ANTEAG participou diretamente da política estadual de economia solidária no governo do Rio 

Grande do Sul, da qual falaremos mais adiante, no fim dos anos 1990 e chegou a assessorar e 

representar 365 empresas autogestionárias em 2002, mas foi perdendo espaço nos anos 

subsequentes. Além do cenário descrito, que fomentou o surgimento das empresas recuperadas 

no Brasil, de acordo com Gaiger (2000) a ES encontrou espaço para projeção, também, em 

nosso território – trata-se das experiências de economia popular surgidas nas periferias e áreas 

pobres do país, oriundas de pessoas em situação de desemprego e pobreza. Assim,  pode-se 

afirmar que uma das formas de surgimento da economia solidária no Brasil se deu, 

especialmente, com a atuação da Cáritas4, entidade ligada à Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB) que, após a década de 1980, passou a financiar e apoiar milhares de pequenos 

projetos denominados Projetos Alternativos Comunitários (PACs), os quais destinavam-se a 

gerar trabalho e renda, por meio do trabalho associado, para moradores das periferias pobres 

das metrópoles e da zona rural das diferentes regiões do Brasil.  

Os PACs eram constituídos por três frentes de atuação: i) projetos assistenciais, que 

agiam para atenuar o grau de miséria e propiciar condições básicas de sobrevivência dos 

indivíduos, tendo um caráter mais pontual e imediatista; ii) projetos de promoção humana, com 

o objetivo de melhorar as condições de vida dos sujeitos e, geralmente, direcionam-se a 

atividades econômicas subsidiárias, não essenciais para a sobrevivência material dos 

trabalhadores, possuindo um aspecto político-social; e, por último, iii) projetos alternativos, que 

                                                 
4 A Cáritas Brasileira, fundada em 12 de novembro de 1956, é uma das 164 organizações-membros da Rede Cáritas 

Internacional presentes no mundo.  
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constituíam iniciativas de geração de trabalho e renda, com dimensões de viabilidade 

econômica e continuidade, evidenciando a qualificação técnica e o planejamento de 

experiências populares (GAIGER, 2000). 

Schiochet (2011) destaca a atuação da Confederação das Cooperativas de Reforma 

Agrária do Brasil (CONCRAB) – ligada ao Movimento dos Trabalhadores –, criada em 1992 

para articular diversos tipos de organizações econômicas dos movimentos de reforma agrária. 

Nas iniciativas da Confederação, a cooperação foi assumida como uma estratégia para dar 

viabilidade econômica aos assentamentos por meio do fortalecimento da democracia 

participativa dos assentados na gestão dos próprios assentamentos e nos empreendimentos 

econômicos criados para gerir a produção, a comercialização e o consumo.  

Vê-se, portanto, que a expansão do movimento em prol da economia solidária no Brasil 

se deu a partir de instituições e entidades que apoiavam iniciativas associativas comunitárias e 

pela constituição e articulação de cooperativas populares, redes de produção e comercialização, 

feiras de cooperativismo e economia solidária, entre outros. (SENAES, 2012). De forma geral, 

estas instituições e entidades ancoram suas ações e atividades econômicas em alguns princípios 

que se tornaram os princípios da ES, a saber, o da cooperação, o da solidariedade e o da 

autogestão, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Princípios da Economia Solidária 

 

Fonte: Atlas da Economia Solidária (2005). 

 

A proposta da autogestão é examinada há bastante tempo por Marcos Arruda. Em agosto 

de 1993, o Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) e outras entidades 

articularam o primeiro seminário sobre autogestão em Criciúma, Santa Catarina. No ano 

seguinte, estas entidades realizaram em Porto Alegre o seminário Autogestão, realização de um 

sonho. E, em dezembro de 1996, Arruda apresentou o texto Globalização e sociedade civil: 
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repensando o cooperativismo no contexto da cidadania ativa, para a Conferência sobre 

Globalização e Cidadania, organizada pelo Instituto de Pesquisa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Social. No texto citado, ele apresenta o cooperativismo autogestionário e 

solidário como proposta para um desenvolvimento que “reconstrua o global a partir da 

diversidade do local e do nacional” (ARRUDA,1996, p. 27). 

É nesse processo que ganha enorme importância a práxis de um cooperativismo 

autônomo, autogestionário e solidário, que inova no espaço da empresa-comunidade 

humana e também na relação de troca entre os diversos agentes; [...] o associativismo 

e o cooperativismo autogestionários, transformados em projeto estratégico, podem ser 

os meios mais adequados para a reestruturação da socioeconomia na nova era que se 

anuncia (ARRUDA, 1996, p.4). 
 

Além dos PACs, existiu outra importante iniciativa na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), onde professores e técnicos do Centro de Pós-graduação de Engenharia 

(COPPE) atenderam aos pedidos de formação de cooperativas de trabalho5 e, em meados de 

1995, criaram a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), a partir dessa 

proposta, angariando apoio financeiro da FINEP e do Banco do Brasil, além da ajuda da Ação 

pela Cidadania. Com base nisso, várias universidades públicas foram criando incubadoras 

tecnológicas de cooperativas populares e a Rede Universitária das incubadoras foi se formando.  

As incubadoras universitárias, como a ITCP e a Rede Unitrabalho6, desempenharam um 

papel muito importante no apoio à economia solidária no Brasil, constituindo uma tecnologia 

social cada vez mais utilizada no âmbito das ações de geração de trabalho e renda. As 

incubadoras são espaços que agregam professores, pesquisadores, técnicos e acadêmicos de 

diversas áreas do conhecimento, bem como programas internos existentes nas universidades, 

para desenvolverem pesquisas teóricas e empíricas sobre a economia solidária, além das 

atividades de incubação de empreendimentos econômicos solidários - EES, com o objetivo de 

atender trabalhadores que tencionam organizar seus próprios empreendimentos, sejam eles: 

cooperativas, associações ou empresas autogestionárias, urbanas ou rurais (COSTA et al, 

2006).  

Sendo assim, as incubadoras se transformaram em espaços de troca de experiências em 

autogestão e autodeterminação na consolidação dos EES. Elas também conseguiram colaborar 

com a consolidação de estratégias para conectar empreendimentos com vistas à 

                                                 
5 A primeira iniciativa foi da FIOCRUZ, para montar uma cooperativa de limpeza com trabalhadores dos morros 

de Manguinhos, a COOTRAM. 
6 A Unitrabalho-Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho, assiste empreendimentos 

de trabalhadores através dos Núcleos Locais distribuídos hoje em 39 Universidades em todo o país.  
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comercialização, na obtenção de financiamentos, na identificação de consumidores e outras 

organizações populares que possibilitam um movimento de realimentação e crescimento 

conjunto autossustentável. Ajudam ainda na prática, a organizar, orientar, acompanhar 

sistematicamente ou oferecer assessorarias pontuais e procuram qualificar técnica e 

administrativamente as pessoas interessadas em formar seus empreendimentos. Tem, portanto, 

como principal objetivo, promover a geração e consolidação dos empreendimentos de 

autogestão. 

 

Figura 2- Parcerias da Economia Solidária 

Fonte: SENAES/MTE (2006). 

 

Segundo Costa et al. (2006), o trabalho desenvolvido junto aos empreendimentos 

incubados, tem sido fundamental para a viabilidade e sustentabilidade dos mesmos, pois a 

competitividade no mercado exige que os empreendimentos tenham acesso a informações e 

tecnologias que lhes proporcione eficiência e sustentabilidade. Ainda, o processo de incubação 

permite, desde o início, que seja feita uma análise da viabilidade do empreendimento que vai 

sendo aprofundada na medida em que são elaborados os planos de negócios e o grupo incubado 

vai sendo instrumentalizado sobre o processo de gestão do próprio empreendimento, sua relação 

com o mercado, entre outros.  

A Universidade, portanto, por meio de suas incubadoras, procurou resgatar o 

compromisso que, principalmente, a ela, por ser Universidade Pública, tem para com a 
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sociedade que a mantém, ao disponibilizar para esta última o seu saber técnico e científico. A 

Universidade possui uma função relevante, além do ensino e da pesquisa, na medida em que 

transfere conhecimento para uma parte da coletividade que não teve acesso ao ambiente 

acadêmico, nem também ao conhecimento gerado por ela. 

Uma emblemática empreitada do nordeste brasileiro na área da economia solidária, com 

notória importância no que diz respeito ao crédito solidário, é a atuação do Banco Palmas. 

Surgido no Conjunto Palmeiras em 1998, as origens do Banco Palmas, no entanto, remontam 

de 1973 quando os primeiros habitantes começaram a chegar na região como resultado dos 

despejos realizados principalmente na região litorânea, por causa da execução do plano de 

urbanização da cidade, deslocando essa população para uma região extremamente inadequada 

ao convívio humano. 

Em 1981, foi criada a Associação dos Moradores do Conjunto Palmeiras 

(ASMOCONP), uma organização popular, que tem a missão institucional de promover o 

desenvolvimento – econômico, social e ambiental – sustentável da comunidade do Conjunto 

Palmeiras. Através das mobilizações populares e a parceria com organizações não 

governamentais estrangeiras e instituições do governo, a associação foi gradualmente 

construindo o bairro. Segundo Melo Neto (2002, 144),  

“apesar dos avanços na infraestrutura local, foi realizada uma pesquisa em 1997 pela 

associação de moradores e constatou-se que a fome e a pobreza eram devastadoras no 

bairro. Da sua população economicamente ativa, 90% tinha renda familiar abaixo de 

dois salários mínimos (US$ 100), 80% estava desempregada e os pequenos produtores 

não tinham como trabalhar devido à falta de acesso ao crédito e à ausência de uma 

estratégia de comercialização de seus produtos”. 

 

Nesse contexto, em janeiro de 1998, a Associação dos moradores criou o Banco Palmas, 

que tinha como objetivo fornecer microcrédito para produção e consumo local. Essa iniciativa 

teve o apoio de organizações não governamentais, como a Cearah Periferia que emprestou o 

capital inicial de R$ 2.000,00 (cerca de US$ 1.300,00, em 1998). Segundo Melo Neto (2002), 

coordenador e fundador do Banco Palmas, a ideia era um projeto de geração de trabalho e renda 

que estimularia a produção local através de uma linha de financiamento, microcrédito, e outra 

linha que estimulasse o consumo local através de um cartão de crédito próprio. O objetivo do 

Banco Palmas seria assegurar microcrédito para a produção e consumo locais, a juros baixos, 

sem exigir consultas cadastrais ou comprovação de renda. Dessa forma, a prioridade seria a 

circulação de riqueza por meio da comercialização de produtos e serviços oriundos dos 

trabalhadores locais. Nesse sentido, o Banco Palmas estimula atividades que envolvem, 
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simultaneamente, os que produzem e os que consomem. Algumas das suas linhas de atuação 

encontram-se listadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Rede Solidária de produção e consumo local do Banco Palmas 

Linhas de 

Atuação 
Produto Funcionamento 

Produção 

Sustentável 

MICROCRÉDITO 

PARA 

PRODUÇÃO 

Microcréditos destinados à produção e comercialização local, 

sem exigências quanto ao fiador, nível de renda, patrimônio e 

outras normas bancárias. 

Consumo 

Solidário 

CARTÃO DE 

CRÉDITO 

O PalmaCard é o cartão de crédito do Banco Palmas, válido 

para compras somente no bairro. Não há exigência de taxa para 

obtenção do cartão, sendo seu limite variável em função do 

comportamento do seu titular. 

Capital 

Solidário 
MOEDA SOCIAL 

Uma moeda/bônus local circula no bairro desde novembro de 

2002. A moeda chama-se Palma$ (P$) e surgiu com a aplicação 

do método fomento, durante a construção da Palmatech. Os 

trabalhadores da obra receberam em Palma$ e fizeram esta 

moeda circular no comércio do bairro. 

Comércio 

Justo 
LOJA SOLIDÁRIA 

Uma loja está instalada na sede da ASMOCONP, onde os 

produtores do bairro que tomaram um crédito junto ao banco, 

podem colocar seus produtos para exposição e venda. Em geral 

estes produtos são artesanais ou produzidos nos grupos 

setoriais da ASMOCONP. 

Fonte: Adaptado de França; Silva Júnior (2006, p. 107). 

 

Outro exemplo de sucesso do movimento de economia solidária no Brasil está presente 

no estado do Rio Grande do Sul. Durante o governo Olívio Dutra (1998-2002), houve a 

implementação de um programa designado Economia Popular e Solidária, direcionado ao 

fomento e à criação de empresas interligadas em redes e voltadas para a autogestão de 

empreendimentos populares.  

O Programa foi integrado à Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais 

(SEDAI) e contou com a parceria de outras organizações, entre elas, a Associação Nacional dos 

Trabalhadores e Empresas de Autogestão (ANTEAG), com técnicos conveniados. A política 

relacionada à economia solidária já estava sendo implementada pela Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre, servindo de exemplo ao Governo de Olívio Dutra, integrante do mesmo partido 

(LEBOUTTE, 2003).  

A implementação desse projeto veio da convicção de que “há um potencial implícito no 

processo da economia solidária em promover uma relação qualificada, econômica, financeira, 

mercantil e social com outros empreendimentos autogestionários” (LEBOUTTE, 2003, p. 55). 

Nesse sentido, através dele, foram criadas feiras de economia solidária no Estado do Rio Grande 

do Sul, objetivando integrar essas experiências populares e autogestionárias. 
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Operando de fato desde meados do primeiro semestre de 1999, os resultados desse 

programa são expressivos: mais de 120 cooperativas foram criadas e desenvolvidas nesse 

período, orientadas por princípios autogestionários e estruturadas em diversos ramos da 

produção e dos serviços (CRUZ, 2002). Em número de unidades e em número de trabalhadores, 

o grosso dessa construção encontra-se na região metropolitana de Porto Alegre, que agrega o 

“Vale dos Sinos”, tradicional região de indústria de calçados. No entanto, as conquistas 

adquiridas através do Programa não ficam restritas a esse perímetro, mas se distribui de forma 

bastante descentralizada e diversificada por todo o Estado, incorporando cooperativas de 

pequenos produtores e agricultores, de assentados do MST, cooperativas urbanas de serviços e 

de produção, redes de pequenos proprietários de comércio e serviços, e cooperativas oriundas 

de antigas indústrias que faliram e cujo espólio foi assumido pelos antigos funcionários. 

Não é por mero acaso que o Programa de Economia Popular e Solidária, no Rio Grande 

do Sul, está locado na Secretaria de Desenvolvimento, e não na Secretaria do Trabalho. Nesse 

estado, a ação da Secretaria do Trabalho ficou restrita às políticas compensatórias, 

fundamentalmente à administração dos programas estaduais correspondentes do Ministério do 

Trabalho. À SEDAI, ao contrário, coube um papel central de enfrentamento do modelo de 

desenvolvimento econômico do estado, desde sempre anunciado pelo projeto do PT gaúcho. 

Nele, as políticas voltadas ao apoio à pequena e média empresa e propriedade rural tiveram 

prioridade, por fim foram substituídas em função do caráter político-pedagógico privilegiado 

da economia solidária, na visão dos dirigentes partidários e governamentais. 

Ao contrário de outras regiões do Brasil, os termos “cooperativa” e “cooperativismo”, 

no Rio Grande do Sul, além de razoavelmente conhecidos, contam com uma significação 

positiva, simpática, ligada ao sucesso que resulta de união. À medida que o Governo Municipal 

de Porto Alegre serviu de modelo ao Governo Estadual do Rio Grande do Sul, este último 

colaborou e contribuiu com o Governo Lula, em relação à criação da política pública, acerca 

do cooperativismo e da economia solidária (LEBOUTTE, 2003). 

Através desse pequeno resgate, pode-se perceber que, no Brasil, os EES são 

extremamente variados e dispersos ao longo do país, mas o fato deles terem ligações com 

movimentos ou instituições com visibilidade e contatos a nível macro permitiram-lhes aflorar 

para a consciência social do momento. Além disso, a atuação do poder público com políticas 

que fomentem atividades capazes de gerar melhores condições para a geração de trabalho e 

renda são de fundamental importância para que o movimento de economia solidária consiga 

maior inserção no país, alcançando tanto áreas onde ainda há a presença de grande índice de 
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desemprego e baixa capacidade de geração de renda, bem como  em grupos sociais mais 

abastados, intentando de fato modificar o modelo de desenvolvimento em que estão calcadas 

as relações econômicas presentes no Brasil. 

 

2.4 EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS NO BRASIL: PERFIL E 

ATUAÇÃO NA ATUALIDADE 

 

Vale ressaltar que, no período pós-redemocratização do Brasil, as iniciativas de 

economia solidária tiveram expressivo crescimento no país. As últimas décadas foram 

marcadas pela ampliação do número de EES e pela constituição de múltiplos espaços 

institucionais de gestão social da política, a incluir os diferentes instrumentos de políticas 

públicas. Sobretudo, deve-se mencionar a definição de uma política federal de apoio aos EES 

e a criação de uma Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) que era vinculada ao 

extinto Ministério do Trabalho e Emprego7 (SILVA; SILVA, 2015). 

Em 2009, a SENAES, em parceria com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária 

(FBES), iniciou o Mapeamento de Economia Solidária, que se constitui no esforço de 

construção de um Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária, com a finalidade 

de caracterizar e acompanhar a evolução dos EES (SILVA, 2017). A seguir, descrevem-se 

alguns dos principais resultados do referido mapeamento, divulgado através do Atlas Digital 

(SIES, 2017). 

Do total de 19.708 EES mapeados pela SENAES entre 2010 e 2013, a maioria (8.040) 

localizava-se na região Nordeste do Brasil. Foram identificados 3.228 e 3.292 

empreendimentos nas regiões Sul e Sudeste, respectivamente. Ainda, as regiões Centro-Oeste 

e Norte são as que apresentam o menor número de EES, com a presença de 2.021 e 3.127 

empreendimentos em 2013, respectivamente (SIES, 2017). 

 

  

                                                 
7 Extinta através da Medida Provisória 870/2019, sendo criado o Departamento de Economia Solidária no 

Ministério da Cidadania. 
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Figura 3 – Distribuição dos EES por região e área de ocupação no Brasil 

 

Fonte: Adaptado de Atlas Digital (SIES, 2017). 

 

Ao analisar a área de ocupação dos EES, percebe-se que 55% atuam em áreas rurais e 

35% em áreas urbanas. Sobretudo, 10% ocupam tanto áreas urbanas quanto rurais. Destaca-se 

que a predominância dos empreendimentos no espaço rural atrelados à atuação das 

organizações da agricultura familiar, que buscam diferentes estratégias associativas de 

beneficiamento e comercialização de sua produção agropecuária (SILVA, 2017). De fato, é a 

produção (ou produção e comercialização) de bens uma das principais atividades econômicas 

realizadas pelos EES, conforme dados expostos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Principais atividades econômicas realizadas pelos EES nas regiões do Brasil 

  

Região 

Centro-

oeste 

Região 

Nordeste 

Região 

Norte 

Região 

Sudeste 

Região 

Sul 

Troca de produtos ou serviços 81 174 97 31 47 

Produção ou produção e comercialização 1.239 3.987 2.435 1.642 1.778 

Comercialização ou organização da comercialização 279 497 168 869 815 

Prestação do serviço ou trabalho a terceiros 106 445 240 265 240 

Poupança, crédito ou finanças solidárias 8 177 20 25 98 

Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios 308 2.760 167 396 314 

Fonte: Adaptado de Atlas Digital (SIES, 2017). 

 

Além disso, conforme informações do Atlas Digital (SIES, 2017), dentre as principais 

atividades econômicas desenvolvidas pelos EES, estão: a prestação do serviço ou trabalho a 

terceiros; a oferta de poupança, crédito ou finanças solidárias; o consumo, uso coletivo de bens 

e serviços pelos sócios; e a troca de produtos ou serviços. Para o desenvolvimento das 

supracitadas atividades econômicas, os empreendimentos organizam-se de diferentes formas. 

As organizações mais recorrentes são as associações, os grupos informais, as cooperativas e as 

sociedades mercantis (vide Tabela 3).  
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Segundo Silva (2017), as associações frequentemente relacionam-se com políticas de 

apoio, de financiamento e de assistência social. Por outro lado, os grupos informais apresentam 

menor incidência em objetivos de financiamento ou de ação reativa provocada por políticas 

públicas, atuando em situações de maior precariedade econômica, como em casos de 

desemprego e insuficiência de renda. Já as cooperativas respondem a motivações diversas, 

como uma alternativa de qualificação, atuação profissional, produção ecológica ou como via de 

recuperação de empresas privadas falidas (SILVA, 2017). 

 

Tabela 3 – Forma de organização dos EES por região do Brasil 

 

Região 

Nordeste 

Região  

Sul 

Região 

Sudeste 

Região  

Norte 

Região Centro-

Oeste 

Cooperativa 4,60% 18,40% 9,90% 8,70% 8,70% 

Associação 74,20% 36,30% 40,60% 65,40% 64,70% 

Grupo informal 20,80% 44,00% 48,50% 25,60% 25,90% 

Sociedade mercantil 4,60% 1,30% 1,00% 0,30% 0,70% 

 
Fonte: Adaptado de Atlas Digital (SIES, 2017). 

 

 De acordo com a Tabela 3, as formas mais recorrentemente observadas nas diferentes 

regiões do Brasil são a associação e o grupo informal. Nas regiões Nordeste, Norte e Centro-

Oeste, mais da metade dos EES são do tipo associação. Ainda, nas regiões Sul e Sudeste, 44% 

e 48,5% dos EES assumem a forma de grupos informais, respectivamente.  

 A Tabela 4 apresenta as principais conquistas dos EES do Brasil nos últimos tempos. 

Na maioria das regiões brasileiras, os EES conquistaram uma maior integração de grupo, bem 

como a geração de renda ou obtenção de maiores ganhos para seus sócios. Ademais, os 

participantes do mapeamento do SENAES apontaram para o desenvolvimento da autogestão, 

do exercício da democracia e do comprometimento social como conquistas dos 

empreendimentos nas diferentes regiões do Brasil. 

 

Tabela 4 – Principais conquistas do EES nas diferentes regiões do Brasil 

  

Região 

Centro-

oeste 

Região 

Nordeste 

Região 

Norte 

Região 

Sudeste 

Região 

Sul 

Geração de renda ou obtenção de maiores 

ganhos para seus sócios 1.289 3.630 2.037 2.216 2.446 

Autogestão e o exercício da democracia 935 3.613 1.658 1.904 1.541 

Integração do grupo/coletivo 1.491 4.763 2.141 2.404 2.226 



45 

 

 

   

 

Comprometimento social dos sócios 712 2.778 1.351 1.233 1.298 

Conquistas para a comunidade local  685 3.923 1.176 886 741 

Conscientização e compromisso político com 

emancipação dos trabalhadores 292 1.318 619 644 637 

Outras respostas 293 902 290 463 484 

Fonte: Adaptado de Atlas Digital (SIES, 2017). 

 

De fato, Silva (2011) argumenta que, nos últimos anos, a expansão das organizações 

socioeconômicas que seguem os princípios da economia solidária promoveu a cooperação ativa 

entre trabalhadores ou produtores autônomos e familiares associados. O autor afirma, ainda, 

que as iniciativas de economia solidária são portadoras de potencialidades de inclusão social 

pela via do trabalho, com base em práticas de cooperação, da autogestão e da solidariedade. 

A Economia Solidária expressa um modo de organização da produção, da 

comercialização, das finanças e do consumo, que privilegia o trabalho associado, a 

autogestão, a cooperação e a sustentabilidade. Ao democratizar as relações sociais de 

produção, contribui para a emancipação do trabalho, considerando o ser humano na sua 

integralidade, como sujeito e finalidade da atividade econômica (SILVA, 2011, p. 54). 

 

Apesar dos avanços e conquistas, os EES apresentam desafios a serem superados, tanto 

no que concerne a organização da produção e da comercialização de seus produtos e serviços, 

quanto no que refere ao acesso ao conhecimento (formação, assistência técnica e tecnologias) 

e ao crédito para investimentos e capital de giro (SILVA; SILVA, 2015). Neste sentido, aponta-

se para os principais problemas enfrentados por estes empreendimentos, conforme foi detectado 

no mapeamento realizado pela SENAES, a saber, a falta de acesso a políticas de 

comercialização, crédito e assistência técnica. 

Além disso, a informalidade é outro enorme desafio e limitante para a expansão das 

potencialidades dessas iniciativas, especialmente nas áreas urbanas, em que cerca de dois terços 

dos EES mapeados são informais (SILVA; SILVA, 2015). Sendo assim, tal situação requer o 

fortalecimento do processo organizativo para a conquista de políticas públicas e iniciativas 

coletivas da economia solidária (SILVA, 2011). 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo dos últimos vinte anos, a sociedade brasileira vem experimentando grandes 

transformações e, nesse contexto, os EES trouxeram novas respostas para velhas questões do 

desenvolvimento brasileiros, como o desemprego e a pobreza, dando uma caracterização 

importante na questão da geração de renda, emancipação e democracia social. O conjunto de 

ações e práticas que formam a economia solidária é capaz de proporcionar, por meio do 
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trabalho, o resgate da dignidade humana e da cidadania das pessoas que se encontram excluídas 

do mercado de trabalho e acabam por se sentirem excluídas socialmente.  

A economia solidária é, notavelmente, uma proposta de desenvolvimento solidário e 

includente, que tem o intuito de construir relações sociais fundadas na igualdade, trazendo, 

assim, confiança e cooperação aos seus participantes. Podendo também beneficiar aqueles que 

acreditam em um novo modo de produzir e de viver baseado na igualdade, na democracia e na 

prática de princípios éticos calcados na solidariedade no seu cotidiano. 

Através do que foi exposto, pode-se notar que, durante períodos de crise, de 

desestruturação do mercado de trabalho e consequente piora na qualidade de vida da classe 

trabalhadora, como ocorreu no século XIX, especialmente no Brasil, houve o nascimento e 

ascensão do movimento de economia solidária, que busca gerar meios de subsistência para os 

trabalhadores, além de propiciar as condições para a construção de um novo modelo de 

desenvolvimento. Sendo assim, a inserção do Brasil na periferia do capitalismo mundial, com 

uma dinâmica socioeconômica que propicia a existência de contínuos momentos de crise, 

possibilitou o afloramento de formas do “fazer econômico” que viabilizam novos modos de 

relação de trabalho e distribuição dos ganhos produtivas, como os que são preconizados na 

economia solidária. De fato, a análise histórica mostra que, em momentos de crise, cresce a 

organização dos trabalhadores, na busca por formas do fazer econômico que assegurem a 

subsistência dessa classe.  

Portanto, a partir do que aqui foi elaborado, pode-se perceber que as condições de vida 

da classe trabalhadora e as condições do mercado de trabalho no Brasil atuam como 

impulsionadoras da economia solidária. O nível de desenvolvimento do capitalismo dos países 

ao norte do mundo, apesar das contradições desse modo de produção, proporcionou, em alguma 

medida, um padrão de bem-estar à sua população que não existe na periferia do capitalismo. 

Em se tratando de países como o Brasil, a existência de um processo de desenvolvimento 

periférico do capitalismo contribuiu para gerar uma tendência que impulsionou a organização 

de movimentos nacionais em favor de outra economia, que fosse mais justa e que promovesse 

a integração social e econômica das camadas mais vulneráveis da sociedade – aquelas camadas 

que, em meio aos ciclos de crise do capitalismo, permanecem à margem do mercado formal de 

trabalho. 

A atuação do governo na formulação e aplicação de políticas públicas se mostrou como 

um elemento de grande valia para a permanência e expansão da economia solidária no Brasil, 

agindo ainda como um elemento estimulador da evolução do desenvolvimento econômico. 
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Uma vez que a economia solidária consiga conciliar eficiência produtiva e distribuição de 

renda, acaba por agir como um fator de desenvolvimento para o país, já que a ideia da 

desconcentração da renda como fator acelerador do desenvolvimento é defendida por 

importantes autores, como Bresser-Pereira. 
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3 ARTIGO 2 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EMANCIPAÇÃO SOCIAL: 

ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL NO PROJETO 

ESPERANÇA/COOESPERANÇA ATRAVÉS DOS MÉTODOS ALKIRE-FOSTER E 

PERMANYER8  

 

RESUMO  

 

A economia solidária pode ser definida como uma corrente de pensamento e de ação que visa 

recuperar o sentido social e ético da economia para enfrentar a desigualdade, a pobreza e a 

exploração desenfreada dos recursos naturais, visando ao desenvolvimento local sustentável. 

Dada a significância do projeto Esperança/Cooesperança no cenário nacional, o presente estudo 

propõe-se a analisar sua eficiência econômica e social à luz do padrão de vida de uma amostra 

de 52 cooperados que expõem seus produtos no Terminal de Comercialização Direta, no 

município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Em particular, realiza-se o exame da incidência 

de pobreza multidimensional através do modelo Alkire-Foster, conjuntamente com a 

reformulação de Permanyer (2016). Como principais resultados, observou-se que, no que diz 

respeito à dimensão ‘Trabalho e Renda’, os cooperados ocupam posição favorável com apenas 

7,69% dos analisados sendo privados em algum dos indicadores dessa dimensão. Além disso, 

na dimensão ‘Bem-Estar’, percebeu-se baixa incidência de privação, principalmente no 

indicador ‘Satisfação com as condições de trabalho’, evidenciando que os indivíduos inseridos 

no Projeto, em geral, estão satisfeitos com as condições de trabalho construídas de forma 

coletiva dentro do projeto em questão, demonstrando, portanto, um avanço da economia 

solidária frente a outros modos de gestão produtiva no meio rural e urbano. 

  

Palavras-chave: Economia Solidária; Abordagem das Capacitações; Pobreza 

Multidimensional; Alkire-Foster; Brasil. 

 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SOCIAL EMANCIPATION: ANALYSIS OF 

THE IMPACT OF MULTIDIMENSIONAL POVERTY IN THE 

ESPERANÇA/COOESPERANÇA PROJECT THROUGH THE ALKIRE-FOSTER 

AND PERMANYER METHODS 

 

ABSTRACT 

 

Solidary economy can be defined as a current of thought and action that seeks to recover the 

social and ethical sense of the economy to face inequality, poverty and the unbridled 

exploitation of natural resources, aiming at sustainable local development. Given the 

congruence between the ES, the sustainable development concept and the Amartya Sen 

capabilities approach, in addition to the significance of the Esperança/Cooesperança project in 

the national scenario, this article analyzes the economic and social efficiency of this project 

under the life of a sample of 52 cooperative workers who exhibit their products at the Direct 

Marketing Terminal in the city of Santa Maria, Rio Grande do Sul. This analysis was done by 

examining the incidence of multidimensional poverty, using the Alkire-Foster model in 

conjunction with the reformulation of Permanyer (2016). As main results, it was observed that, 

                                                 
8 Este artigo será formatado segundo normas de publicação da Journal of Rural Studies. O referido periódico é 

classificado pelo Qualis Capes como A2 na área de Economia.   
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with respect to the 'Work and Income' dimension, the cooperative occupy a favorable position 

with only 7.69% of the analyzed ones being deprived in some of the indicators of this 

dimension. In addition, in the 'Welfare' dimension, there was a low incidence of deprivation, 

mainly in the 'Satisfaction with working conditions' indicator, showing that the individuals 

included in the Project are generally satisfied with the built working conditions of collective 

form within the project in question, demonstrating, therefore, an advance of the solidarity 

economy in front of other modes of productive management in the rural and urban environment. 

  

Keywords: Solidary Economy; Sustainable development; Sen; Multidimensional Poverty; 

Alkire-Foster; Brazil. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO  

  

Segundo Capra (2003, p. 237), o conceito de sustentabilidade foi cunhado no começo 

da década de 1980 por Lester Brown, fundador do instituto Worldwatch, entendendo “sociedade 

sustentável como aquela que é capaz de satisfazer suas necessidades sem comprometer as 

chances de sobrevivência das gerações futuras”. O desafio da contemporaneidade, para o autor, 

é justamente criar o que chama de “comunidades sustentáveis”, ou seja, ambientes sociais e 

culturais onde as pessoas possam satisfazer as suas necessidades e aspirações, sem diminuir as 

chances das gerações futuras. 

De acordo com Sachs (2004), o conceito de desenvolvimento sustentável (DS) 

acrescenta à ideia de sustentabilidade ambiental algumas dimensões, como a da 

sustentabilidade social, que se baseia na solidariedade da geração atual à geração futura e 

impele a busca por soluções que eliminem o crescimento selvagem, obtido à custa de elevadas 

externalidades negativas, tanto sociais quanto ambientais. O conceito de desenvolvimento 

sustentável fundamenta-se, portanto, na harmonização de objetivos sociais, ambientais e 

econômicos.  

Destaca-se no presente ensaio a dimensão social da sustentabilidade, a qual visa 

constituir uma civilização com maior equidade em termos de oportunidades e distribuição de 

renda e de bens, de modo a reduzir o abismo entre os padrões de vida dos pobres e dos ricos, 

em busca da qualidade de vida (SACHS, 2004). Dessa forma, a economia solidária, em 

consonância com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, mira formas de 

desenvolvimento baseadas em justiça social, de acesso à renda e de promoção de uma existência 

digna às pessoas que aderem a essa nova lógica de produção e gestão, que está intimamente 

ligada à crítica ao modo de vida baseado puramente na geração desenfreada de lucro, sem 

preocupação com o bem-estar do próximo e da natureza. 



51 

 

 

   

 

Sobre a economia solidária, a página eletrônica da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (SENAES) afirma que: 

A eco 

A economia solidária aponta para uma nova lógica de desenvolvimento sustentável 

com geração de trabalho e distribuição de renda, mediante um crescimento econômico 

com proteção dos ecossistemas. Seus resultados econômicos, políticos e culturais são 

compartilhados pelos participantes, sem distinção de gênero, idade e raça. Implica na 

reversão da lógica capitalista ao se opor à exploração do trabalho e dos recursos 

naturais, considerando o ser humano na sua integralidade como sujeito e finalidade da 

atividade econômica (BRASIL, 2012). 
 

De acordo com Sousa (2011), o desenvolvimento sustentável (DS) requer a 

consolidação de boas práticas econômicas, as quais estejam calcadas em valores humanos, que 

preservam e contribuem para o equilíbrio dos ecossistemas e que respondam aos problemas 

sociais através da criação de empregos e fontes de renda. Sendo assim, faz-se necessário 

investigar o papel que as organizações de economia solidária têm de fato assumido atualmente 

no Brasil, na busca por um desenvolvimento sustentável mais equânime, sobretudo no que diz 

respeito à dimensão social doravante analisada neste trabalho. Portanto, entender a incidência 

de pobreza multidimensional sob a vida dos cooperados do Projeto Esperança/Cooesperança 

vai ao encontro da compreensão do alcance da ES na promoção de uma das dimensões do 

desenvolvimento sustentável.  

O Projeto Esperança/Cooesperança conta com o envolvimento de agricultores 

familiares, artesãos e trabalhadores associados, de EES que atuam nos ramos de alimentação – 

laticínios, panificação, embutidos e outros. A atuação do Projeto visa promover maior 

sustentabilidade (econômica, social e ambiental) tanto na produção, quanto na comercialização 

destes produtos. Armazéns, terminais de comércio, produção de artesanatos, feiras, ações 

sociais, educação ambiental e práticas agroecológicas, entre outros, são exemplos de ações 

concretas do Projeto Esperança/Cooesperança, criado em 1987, na busca por um 

desenvolvimento rural sustentável, a partir do enfrentamento dos problemas sociais da região 

de Santa Maria, Rio Grande do Sul (ICAZA; FREITAS, 2006). 

Desse modo, a partir da discussão dos fatores multidimensionais que podem elucidar a 

incidência de pobreza nos indivíduos, através das bases teóricas de Amartya Sen com sua 

abordagem das capacitações, pretende-se entender o perfil socioeconômico dos cooperados que 

expõem seus produtos no Terminal de Comercialização Direta do Projeto 

Esperança/Cooesperança, de modo a refletir sobre os impactos do cooperativismo na qualidade 

de vida desses trabalhadores. Ademais, pela seleção de dimensões importantes para a 

explicação do nível de bem-estar e qualidade de vida e a aplicação conjunta da metodologia 

http://www.economiaviva.com.br/?q=node/163
http://www.economiaviva.com.br/?q=node/163
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Alkire-Foster (2009) e Permanyer (2016), pretende-se explicar a incidência de pobreza 

multidimensional na amostra de 52 cooperados do projeto Esperança/Cooesperança.  

Ressalta-se que o artigo será organizado em cinco seções, a iniciar por esta introdução. 

Na segunda seção, realiza-se uma breve discussão sobre as abordagens teóricas dos principais 

nomes na produção acadêmica sobre desenvolvimento sustentável, pobreza multidimensional 

– com enfoque na abordagem de Amartya Sen e o caráter emancipatório da economia solidária. 

Na terceira seção, apresenta-se a metodologia Alkire-Foster e a reformulação de Permanyer. 

Na quarta sessão são apresentados e discutidos os resultados obtidos. Na quinta seção constam 

as conclusões do trabalho. Ademais, os questionários utilizados para a obtenção dos dados 

primários necessários à pesquisa estão anexados ao final deste trabalho (ANEXO A).  

 

3.2 CORRESPONDÊNCIAS ENTRE A CONCEPÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, ABORDAGEM DAS CAPACITAÇÕES E ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

3.2.1 Desenvolvimento Social enquanto dimensão do Desenvolvimento Sustentável 

 

De acordo com Sousa (2011), o conceito de desenvolvimento sustentável foi firmado 

na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) em 

1992, realizada no Rio de Janeiro. O evento, também conhecido como Rio 92, conseguiu elevar 

os conceitos de desenvolvimento sustentável a nível internacional através da elaboração de três 

acordos não vinculativos, conhecidos como Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, Agenda 21 e a Declaração de Princípios para a Administração Sustentável 

das Florestas. 

Wackernagel e Rees (1996) argumentam que o modelo padrão de desenvolvimento tem 

enfatizado o crescimento econômico enquanto negligencia as limitações ecológicas e o bem-

estar social. Os pesquisadores afirmam que o progresso deve ser redefinido e mensurado nos 

indicadores de qualidade de vida, tais como acesso à educação, alimentos e saúde comparados 

aos indicadores anteriores centrados apenas no aumento de capital.  

Para a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, o DS tem quatro aspectos principais 

e relativamente independentes: social, econômico, ecológico e institucional. Já outros teóricos 

preferem uma abordagem mais ampla e detalhada sobre o desenvolvimento sustentável, 

incluindo a análise de nove aspectos: natural, material, ecológico, social, econômico, legal, 

cultural, político e psicológico. O objetivo desses detalhes é mostrar aspectos separados do 

termo, sua independência relativa e importância e a interação dos mecanismos do 
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desenvolvimento sustentável (SACHS, 2004; GECHEV, 2005). No entanto, normalmente as 

ideologias sobre desenvolvimento sustentável incorporam a integração de três aspectos-chave: 

o ambiente, a sociedade e a economia. Assim, em termos gerais, o desenvolvimento sustentável 

requer a análise balanceada e integrada de três perspectivas principais: social, econômica e 

ambiental.  

A visão econômica do DS é voltada para a melhoria do bem-estar humano, através, 

principalmente, do aumento no consumo de bens e serviços. O domínio ambiental tem como 

foco a proteção da integridade e resiliência dos sistemas ecológicos. Já o domínio social diz 

respeito tanto ao enriquecimento das relações humanas, como a questões de justiça social.  

Pode-se inferir que o domínio social do DS apresenta relação direta com o domínio 

econômico, uma vez que também fazem parte da sustentabilidade social questões como 

qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos. Nesse sentido, pode-se entender a 

sustentabilidade social como “[...] um paralelo à sustentabilidade ambiental. A redução da 

vulnerabilidade e a manutenção da capacidade de sistemas socioculturais resistirem a choques 

também são importantes” (SOUSA, 2011, p.11). De acordo com Sachs (2004), a 

sustentabilidade social está ligada ao objetivo de constituir uma civilização com maior equidade 

em termos de oportunidades e distribuição de renda e de bens, de modo a reduzir o abismo entre 

os padrões de vida dos pobres e dos ricos, em busca da qualidade de vida.  

Sendo assim, preservar o capital cultural e a diversidade em todo mundo, fortalecer a 

coesão social e reduzir os conflitos destrutivos são elementos integrais desta abordagem. Outro 

aspecto importante envolve capacitação e participação mais amplas através da subsidiariedade, 

isto é, da descentralização da tomada de decisão para o nível mais baixo (ou mais local) em que 

ainda é eficaz. Este aspecto comunga em sua totalidade com a visão da economia solidária no 

que diz respeito à autogestão, onde a participação dos trabalhadores nos espaços de decisão e 

discussão é fator essencial para a caracterização do empreendimento como econômico solidário. 

Tendo em vista o exposto, infere-se a importância da sustentabilidade social na 

discussão do DS. Assim sendo, os demais tópicos do presente ensaio destacam o papel da 

economia solidária no desenvolvimento social, demonstrando tanto a confluência da abordagem 

da ES quanto a esse domínio com abordagem do DS, além de dar luz ao nível de incidência de 

pobreza multidimensional dos indivíduos inseridos em contextos de solidariedade e, por 

conseguinte, ao nível de bem-estar material, físico e social proporcionado pelos EES aos seus 

cooperados. 
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Nessa perspectiva, a seguir é tratada a abordagem de Sen, destacando o que se pode 

entender como pobreza e quais seriam os critérios que uma metodologia de medição de pobreza 

deveria adotar de modo a torna-se eficaz nessa mensuração. 

 

3.2.2 Amartya Sen e a Abordagem das Capacitações 

 

A pobreza é reconhecidamente um fenômeno de múltiplas dimensões. Desde o final dos 

anos 1970, é notável a busca pela ampliação do entendimento da pobreza e de suas causas, com 

o objetivo de fundamentar ações que contribuam para melhorar a vida das pessoas que sofrem 

as maiores privações. Neste sentido, torna-se evidente a necessidade de outras medidas além da 

renda, dada a compreensão da pobreza enquanto privação de capacitações.  

Na abordagem das capacitações de Amartya Sen, a pobreza é entendida como um 

conjunto de privações em realizações consideradas como um nível mínimo aceitável para ter 

uma vida decente em sociedade. O conceito mais amplo das capacitações (capabilities) de Sen 

(2000) está baseado nos funcionamentos (functionings) que uma pessoa pode alcançar. Os 

funcionamentos se referem a tudo o que uma pessoa valoriza ser ou fazer – por exemplo, ser 

saudável, saber ler e escrever – e as capacitações representam a liberdade de alcançar um 

determinado conjunto e funcionamentos. Portanto, funcionamentos e capacitações representam, 

respectivamente, os espaços das realizações e das liberdades. Sob esta ótica, a pobreza é a 

ausência de capacitações básicas para viver em sociedade, isto é, a privação de oportunidades 

para alcançar níveis minimamente aceitáveis de funcionamentos (HAUGHTON; 

KHANDKER, 2009; SEN, 2000; UNDP, 1997; WORLD BANK, 2001). 

Em sua construção teórica, Sen procura demonstrar que o desenvolvimento pode vir a 

ser um processo intimamente atrelado à expansão e à garantia de liberdade para todos os 

indivíduos. Em face disso, o desenvolvimento só terá sentido se significar melhores condições 

para a expansão das liberdades individuais. É por meio do desenvolvimento “que se renovam 

as principais fontes de privações de liberdade: pobreza e tirania, negligência dos serviços 

públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos” (SEN, 2000, p.18).  

A abordagem de Sen carrega a ideia de que desenvolvimento está relacionado a uma 

série de componentes interligados, como facilidades econômicas, liberdade política, 

oportunidades sociais, garantias de transparências e segurança protetora (SEN, 2000). Nesse 

sentido, além de proporcionar aumentos na produção e na renda, o desenvolvimento deve 

também remover os principais obstáculos à privação de liberdade, principalmente: a fome, o 
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acesso à saúde, ao trabalho, ao saneamento básico, a oportunidade de se vestir e morar em local 

adequado, entre outras. 

Stiglitz, Sen e Fitoussi (2009) ressaltam a multidimensionalidade do bem-estar, o que 

exige outros indicadores além do PIB ou da renda per capita como medidas do progresso social. 

Entendendo a pobreza como privação de bem-estar, os caminhos apontados pelos autores 

reforçam a necessidade de mensuração da pobreza em várias dimensões. Entre elas, pelo menos 

devem ser consideradas, simultaneamente: condições materiais de vida (renda, consumo e 

riqueza); saúde; educação; atividades pessoais incluindo o trabalho; participação política e 

governança; relacionamentos e conexões sociais; meio ambiente (condições presentes e 

futuras); e insegurança, tanto de natureza econômica, quanto física.  

Claramente, as medidas tradicionais baseadas na renda ou no consumo não são capazes 

de refletir todas essas dimensões. Portanto, uma mensuração do nível de bem-estar dos 

indivíduos que esteja em consonância com os aportes teóricos de Sen requer o uso de 

metodologias que levem em conta indicadores multidimensionais, que consigam versar para 

além do uso exclusivo da componente renda, de modo a propiciar uma leitura mais abrangente 

das condições de vida dos indivíduos, na mensuração de seu bem-estar. Entende-se que esse é 

o caso da metodologia criada por Alkire e Foster (2009). 

Nesse sentido, o trabalho de Serra (2017), que analisou as mudanças na pobreza 

multidimensional no Brasil de 2000 a 2010, comparando áreas rurais e urbanas, é um bom 

exemplo de esforço de mensuração da pobreza a partir de uma abordagem multidimensional. A 

aplicação empírica da autora se desenvolveu em duas etapas principais: a construção de um 

índice de pobreza multidimensional para o Brasil e a análise espacial da pobreza no país, tendo 

o município como unidade de análise. Para isto, o estudo fez uso do método Alkire-Foster (AF) 

e do modelo hierárquico de Permanyer, que identifica os pobres em uma população por meio 

de um perfil de pobreza, ao invés da simples contagem de privações ponderadas pelos pesos 

adotada no método AF. 

Os resultados obtidos por Serra (2017) demonstraram que as disparidades em termos de 

privações entre as áreas rurais e urbanas já eram elevadas e assim continuaram apesar da 

melhora em todos os indicadores avaliados de 2000 a 2010. Evidenciou também a ocorrência 

de avanços substanciais no acesso à eletricidade e a bens de consumo duráveis nas áreas rurais, 

entretanto, houve a observância de graves carências em saneamento e em educação básica entre 

a população de 15 anos ou mais de idade. 
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Além do trabalho citado acima, a pesquisa de Vieira (2016) é outra experiência bem-

sucedida de mensuração multidimensional da pobreza a partir dos aportes teóricos de Sen e da 

aplicação da metodologia Alkire-Foster. Nesse trabalho, a autora analisou a incidência de 

pobreza multidimensional em todos os municípios gaúchos nos anos 2000 e 2010. Os resultados 

encontrados pela pesquisa indicaram que, entre os anos analisados, a pobreza multidimensional 

tem diminuído no Rio Grande do Sul. Constatou-se maiores privações nos indicadores “tipo de 

escoadouro das instalações sanitárias” e “anos de estudo”, e foi observada uma queda na 

porcentagem de privações entre 2000 e 2010, havendo ainda uma grande parcela da população 

que se encontrava privada neste critério analítico.  

Através da análise dos trabalhos acima, observa-se a emergência da temática da pobreza. 

Entretanto, ainda existem lacunas no que se refere a investigações nesses moldes para o 

contexto da economia solidária. Dessa forma, as contribuições teóricas e metodológicas dos 

trabalhos analisados servirão de alicerce para a ampliação desse debate, de modo a evidenciar 

ações que, de fato, consigam trazer respostas ao problema da pobreza. Uma vez que um dos 

princípios da economia solidária é a justiça social, dar luz a esse movimento e às soluções 

propostas por ele vai ao encontro do referido debate sobre pobreza. 

Assim, dado o recorte do presente trabalho, na tentativa de analisar as convergências 

das abordagens já citadas com a economia solidária, o seguinte tópico versa sobre a noção de 

desenvolvimento social contida na ES, além de demonstrar como os princípios da ES podem 

ser promotores de desenvolvimento social e combate à pobreza, entendida na sua forma 

multidimensional.  

 

3.2.3 Economia Solidária: promoção de desenvolvimento social e combate à pobreza no 

Brasil 

 

Através do desenvolvimento do princípio da autogestão, a economia solidária alcança o 

objetivo de descentralização da tomada de decisão dentro dos processos gerenciais de produção. 

Em tese, sendo os trabalhadores donos dos meios de produção, uma série de mudanças ocorre 

no ambiente de trabalho e, de forma geral, nas atividades cotidianas desses trabalhadores. É a 

partir dessa nova atividade desenvolvida pelos trabalhadores, ou seja, de serem trabalhadores e 

ao mesmo tempo “patrões de si próprios”, que tais empreendimentos são qualificados como 

autogestionários, ou ainda, como empreendimentos solidários (BENINI; BENINI, 2010, p. 

606).  

Em consequência de tal descentralização, tem-se a formação de indivíduos mais aptos e 

dispostos à cooperação em sociedade e, de modo mais amplo, determinados a transmitir suas 
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ideias e aprendizados para a coletividade, construindo uma nova consciência comunitária de 

participação social e política destas pessoas, na condição de agentes ativos do processo de 

organização social. Assim, percebe-se na autogestão um dos quesitos em que a economia 

solidária se alinha ao domínio social do desenvolvimento sustentável.  

De fato, as experiências mostram como a economia solidária pode atuar como uma 

práxis pedagógica, fazendo uso do termo cunhado por Moacir Gadotti (2009), de modo que os 

indivíduos ligados aos EES apresentam novas formas de lidar tanto com a vida em família como 

no modo que se posicionam em sociedade, ou como se inserem em organizações populares na 

luta por direitos. Conforme Gadotti (2009, p. 24), "a economia solidária envolve pessoas 

comprometidas com um mundo mais solidário, ético e sustentável. Por isso ela está 

estreitamente ligada à educação transformadora e à democracia econômica”. Nesse sentido, 

Singer (2005) prossegue ainda: “A economia solidária é um ato pedagógico em si mesmo, na 

medida em que propõe uma nova prática social e um entendimento novo dessa prática. A única 

maneira de aprender a construir a economia solidária é praticando-a. Mas seus valores 

fundamentais precedem sua prática” (SINGER, 2005, p. 19). 

Conforme Sousa (2011), a economia solidária questiona paradigmas que sustentam os 

atuais modelos econômicos, buscando incluir nestes modelos o enfoque do desenvolvimento 

sustentável e do bem-estar das comunidades locais. A ES destaca-se como um rico processo em 

curso, regido pelos princípios da solidariedade, da sustentabilidade, da inclusão social e da 

emancipação. 

A economia solidária também pode ser definida como uma corrente de pensamento e de 

ação que visa recuperar o sentido social e ético da economia para enfrentar a desigualdade, a 

pobreza e a exclusão social (FRANÇA FILHO, 2003). De acordo com Lima e Souza (2014) a 

inclusão social e o processo emancipatório do indivíduo são elementos inerentes às 

organizações de economia solidária, já que essa tem como proposta a integração social e formas 

alternativas de inserção econômica. Trata-se, portanto, de um enfoque baseado na supremacia 

do indivíduo e da sua capacidade de realização, mas de um indivíduo capaz de apoiar e ser 

apoiado por outros e de reconhecer restrições à sua liberdade perante os direitos dos demais.  

Percebe-se, dessa forma, a congruência existente entre os princípios da economia 

solidária e a abordagem das capacitações de Amartya Sen, uma vez que ela preconiza a atuação 

do homem na condição de agente e em condições de desenvolver suas capacidades individuais 

e sua inserção na dinâmica social de forma cooperativa. Assim como na abordagem de Sen, 

percebe-se que a proposta emancipatória da economia solidária entende como livres os homens 
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e mulheres que conseguem, senão determinar seu conjunto capacitário, ter a percepção das 

privações a que estão submetidos, e, a partir dessa percepção, fazer escolhas de modo ativo para 

a modificação de sua existência (LIMA ; SOUZA, 2014). 

Portanto, para além do papel de acesso a renda e, consequentemente, combate à pobreza 

monetária exercido pela economia solidária, há uma proposta mais ampla, de combate à pobreza 

em seus aspectos multidimensionais. Tornando acessível não apenas a renda, mas mudando as 

condições de trabalho e transformando o modo como o indivíduo se coloca em sociedade. 

 

3.3 METODOLOGIA 

 

Inicialmente, a pesquisa ora apresentada utiliza-se do método descritivo, realizado por 

meio de pesquisa bibliográfica e documental acerca da abordagem desenvolvida por Amartya 

Sen e sua consonância com a proposta de gestão e organização da economia solidária. Além 

disso, faz-se um resgate histórico da experiência do projeto Esperança/Cooesperança, com uma 

análise dos processos ocorridos para que tal experiência conseguisse lograr êxito ao longo dos 

últimos 30 anos desde sua instituição.  

Como proposta metodológica, para fins de avaliação da incidência de pobreza 

multidimensional na amostra aleatória de 52 cooperados do projeto Esperança/Cooesperança, 

foram utilizadas, conjuntamente, a metodologia apresentada por Alkire e Foster (2009) e a 

abordagem de Permanyer (2016).  Para isso, além das referidas abordagens, foram empregados 

os dados primários obtidos a partir da implementação de um questionário elaborado para tal 

fim (APÊNDICE A), entre julho e dezembro de 2018.  

Alkire e Foster (2009) elaboraram uma metodologia para o cálculo de índice de pobreza 

multidimensional com o objetivo de abarcar as várias dimensões da vida das pessoas. A medida 

foi construída com base na abordagem das capacitações de Amartya Sen, na qual o bem-estar 

não é restrito à noção de renda. Os autores ressaltam como uma das vantagens dessa 

metodologia a identificação das pessoas multidimensionalmente pobres, por meio do “dual cut 

off method of identification”. Ou seja, são utilizados dois cortes ou linhas para a identificação, 

o primeiro internamente ao indicador e o segundo entre os indicadores. O primeiro corte se 

refere ao mínimo necessário de determinado indicador para a que a pessoa seja considerada 

privada ou não, já o segundo é um número mínimo de indicadores em que haja privação para 

que o indivíduo seja considerado multidimensionalmente pobre. 

Umas das críticas apontadas ao método AF diz respeito ao peso atribuído a cada uma 

das dimensões selecionadas para a medição da pobreza multidimensional. “Ao usar a contagem 
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de privações ponderadas pelos pesos como critério de identificação dos pobres, o método AF 

implicitamente considera a perfeita substitutibilidade entre atributos, o que é absolutamente 

questionável” (SERRA, 2017, p. 34). 

Como forma de contornar este problema, Permanyer (2016) propõe modelos 

hierárquicos, os quais assumem que os diversos indicadores considerados para mensuração da 

pobreza são hierarquicamente estruturados em domínios mutuamente exclusivos, de tal forma 

que as variáveis (indicadores) pertencentes ao mesmo domínio (dimensão) tenham maior grau 

de similaridade entre si. Assim sendo, ao invés de uma simples contagem, a identificação dos 

pobres é realizada com base em perfis de pobreza, cuja elaboração exige uma definição prévia 

sobre a substitutibilidade ou complementaridade entre variáveis e entre domínios. Ao comparar 

os resultados dos critérios propostos com os obtidos pelo método AF, verifica-se que pode haver 

diferenças significativas na identificação do potencial público-alvo, tendo em vista políticas de 

combate à pobreza. 

Para analisar a incidência de pobreza multidimensional no grupo analisado, o método 

de contagem de Alkire-Foster (AF) é inicialmente empregado, conforme procedimentos 

descritos a seguir na seção 3.3.1. Em seguida, a contagem de privações é substituída pelo 

modelo hierárquico sugerido por Permanyer (2016) para a identificação dos pobres, a partir da 

definição de perfis de pobreza, como mostra a seção 3.3.2.  

 

3.3.1 Procedimentos de operacionalização do método Alkire-Foster (AF) 

 

A mensuração da pobreza pela metodologia AF (ALKIRE; FOSTER, 2011; ALKIRE 

et al., 2015) se realiza em duas etapas seguindo a perspectiva de Sen (1976): i) a identificação 

dos pobres em determinada população e ii) a agregação das informações sobre os pobres em 

um índice de pobreza. 

A etapa de identificação dos pobres inicia-se com a definição dos indicadores a serem 

usados na construção da medida multidimensional. Os dados relativos a todos os indicadores 

devem estar disponíveis para cada indivíduo, unidade que será utilizada no estudo, de modo 

que se possa examinar a distribuição conjunta das privações. 

Sendo assim, o Método Alkire-Foster é composto pelos doze passos apresentados no 

Quadro 1: 
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Quadro 1 – Etapas de implementação do Método Alkire-Foster 

ETAPAS DE 

IMPLEMENTAÇÃO 
DESCRIÇÃO 

I 
Escolha da unidade de 

análise 

Determinação da unidade de análise podendo ser um indivíduo ou 

família e até uma comunidade ou determinado grupo de pessoas que 

são alvo da pesquisa.  

II 
Escolha das 

dimensões de pobreza 

A escolha das dimensões é de suma importância, pois ao se relacionar 

dimensões com a abordagem das capacitações, o desenvolvimento 

humano não é tido apenas como o aumento da renda, melhoria na saúde 

ou educação por si só, mas sim como expansão das capacitações dos 

indivíduos. 

III e 

IV 

Definição dos 

indicadores e suas 

linhas de corte 

Para cada uma das dimensões escolhidas, deve-se estabelecer seus 

indicadores e suas respectivas linhas de corte. O primeiro corte é 

definido para cada um dos indicadores de forma que identifiquem o 

indivíduo como privado ou não privado em determinado indicador. O 

segundo corte é aplicado no somatório das privações de cada indivíduo, 

ou seja, uma linha com o mínimo de indicadores que deve ser privado 

para ser considerado multidimensionalmente pobre.   

V 
Aplicação da primeira 

linha de corte 

Nesse passo, deve-se estabelecer um mínimo para a pessoa ser 

considerada privada em todos os indicadores, então comparar os dados 

de todos os indivíduos com a linha de corte. 

VI e 

VII 

Contagem do número 

de privações e 

definição da segunda 

linha de corte 

Contagem do número de privações que cada indivíduo sofre. Após, 

deve ser definido o segundo corte que indica o número de indicadores 

mínimos em que um indivíduo deve ser privado para ser considerado 

multidimensionalmente pobre. 

VIII 
Aplicação da segunda 

linha de corte 

Com a aplicação da linha k, obtém-se o grupo de pessoas 

multidimensionalmente pobres e omitem-se os dados das pessoas que 

não são consideradas pobres. 

IX 
Cálculo da Incidência 

de Pobreza 

A incidência de pobreza mostra a proporção de pessoas pobres que são 

privadas sobre o total de indivíduos analisados. 

X 
Cálculo do hiato de 

pobreza média 

O hiato de pobreza média mostra a média da fração de dimensões que 

os indivíduos são privados. Esse índice também é importante, pois 

consegue captar a intensidade da pobreza, visto que representa quantos 

indicadores em média os pobres são privados. 

XI 
Cálculo da incidência 

ajustada 

A incidência ajustada mostra a proporção de privações que a população 

pobre enfrenta em relação ao máximo das privações que toda a 

população poderia sofrer. Quando M0 = 1, significa que toda a 

população é privada em todos os indicadores/dimensões consideradas 

(GALLO; ROCHE, 2012). 

XII 
Decomposição da 

medida 

O último passo a ser realizado é a decomposição da medida, ou seja, 

decompor por grupos e segmentar por dimensões. A incidência 

ajustada pode ser decomposto para cada subgrupo da população como, 

por exemplo, grupos etários, gênero, bairros ou quaisquer grupos 

alvos de políticas públicas. Pode-se também realizar a decomposição 

por dimensão e assim analisar a contribuição de cada dimensão para a 

pobreza geral. 

Fonte: Adaptado de Alkire-Foster (2009). 

 



61 

 

 

   

 

No presente trabalho, a unidade de identificação e análise é o indivíduo. Cada pessoa é 

identificada como pobre ou não pobre, uma vez que estamos tratando dos cooperados do projeto 

individualmente. 

A escolha das dimensões é de suma importância, pois ao se relacionar as dimensões com 

a abordagem das capacitações, o desenvolvimento humano não é considerado apenas como 

aumento da renda, melhoria na saúde ou educação por si só, mas sim como a expansão das 

capacitações dos indivíduos. A seleção das dimensões e indicadores do presente estudo se deu 

através da revisão bibliográfica de estudos sobre pobreza multidimensional aplicados no Brasil 

(VIEIRA, 2016; SERRA, 2017). O quadro 2 apresenta as dimensões selecionadas com seus 

respectivos indicadores e cortes. 

As variáveis selecionadas para análise foram classificadas em quatro dimensões. A 

primeira dimensão é intitulada “Educação e Acesso ao Conhecimento”, em que são analisadas 

as variáveis: anos de estudo dos entrevistados e se estes tiveram acesso à internet nos últimos 

12 meses. Já a segunda dimensão analisa o acesso ao “Trabalho e Renda” dos entrevistados, 

onde busca-se estimar se o indivíduo estava empregado no período em análise, além da sua 

renda domiciliar. 

A terceira dimensão visa analisar as condições de “Bem-estar” dos entrevistados, 

contemplando o estudo de: quantas horas o entrevistado trabalhou na semana da entrevista, se 

o entrevistado pratica alguma atividade física e a sua satisfação em relação ao trabalho e ao 

salário. A quarta dimensão analisada diz respeito às “Condições Domiciliares” dos 

entrevistados. Desta forma, são analisados: a condição de ocupação do imóvel, a condição de 

abrigabilidade (material predominante na construção da residência); o número de cômodos da 

residência; o acesso à água encanada; o acesso à rede de esgoto; o fornecimento de energia 

elétrica; o número de banheiros do domicílio; a existência de instalações sanitárias; o acesso a 

eletrodomésticos básicos, tais como rádio, geladeira, televisão e máquina de lavar roupa; além 

do destino do lixo. Todas estas variáveis referentes ao domicílio traduzem o nível de conforto 

que este entrevistado possui.  

Corroboram com a escolha de tais dimensões e variáveis em análise os trabalhos de 

Vieira (2016), Serra (2017) e Silva (2018). Fundamentada no relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial 2000/2001 (WORLD BANK, 2001), Serra (2017) relata que 

desemprego foi apontado como a principal causa da pobreza, seguido pelas carências em 

educação e saneamento básicos. Neste relatório, a oferta adequada de serviços públicos básicos 
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(saneamento, educação básica, obras de infraestrutura e serviços de saúde) foi considerada pré-

condição para a saída da pobreza.  

 

Quadro 2 – Dimensões de pobreza selecionadas para a construção do índice 

Dimensões   Indicadores Não privado se... 

Educação e 

Acesso ao 

Conhecimento 

Anos de 

estudos 

Sem instrução ou menos de 3 anos de 

estudo; 

Estudou 7 anos ou mais. 

De 4 a 7 anos; 

De 8 a 10 anos; 

De 11 a 14 anos;  

15 ou mais anos de estudo. 

Acesso à 

internet 

Nos últimos doze meses, utilizou a Internet 

em algum local. 
Tiver acesso à internet. 

Trabalho e 

Renda  

Emprego 
Não; Tiver empregado na semana de 

referência. Sim, tem acesso a emprego. 

Renda 

domiciliar 
R$ 154,00/pessoa moradora no domicílio. 

Renda superior a R$ 

154,00/pessoa moradora no 

domicílio. 

Bem-Estar 

Horas de 

trabalho 

Número de horas habitualmente trabalhadas 

por semana no(s) trabalho(s) da semana de 

referência 

Trabalhar entre 1h e 44h 

semanais 

Atividades 

físicas 

Frequência com que costumava praticar 

esporte no período de referência de 365 

dias:  

Pelo menos uma vez por mês. 

Satisfação no 

trabalho 

Insatisfeito 

Satisfeito e muito satisfeito. 

Pouco satisfeito 

Indiferente 

Satisfeito 

Muito satisfeito 

Satisfação 

com salário 

Insatisfeito 

Satisfeito e muito satisfeito. 

Pouco satisfeito 

Indiferente 

Satisfeito 

Muito satisfeito 

Condições 

Domiciliares 

Condição de 

ocupação do 

imóvel 

Próprio; 

For próprio. 

Alugado; 

Cedido por empregador; 

Cedido de outra forma; 

Outra condição. 

Abrigabilidade 

adequada 

Alvenaria 

O material predominante na 

construção das paredes externas 

do prédio for de alvenaria ou 

madeira aparelhada. 

Madeira aparelhada 

Taipa não revestida 

Madeira aproveitada 

Palha 

Número de 

cômodos 
Número de cômodos do domicílio 

O número de cômodos for maior 

que dois. 
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Abastecimento 

de água 

Rede geral com canalização interna; 

Tiver acesso à rede geral com 

canalização interna. 

Rede geral sem canalização interna; 

Poço ou nascente com canalização interna; 

Poço ou nascente sem canalização interna; 

Outra forma. 

Instalações 

Sanitárias 

Não têm acesso a sanitário; 
Tiver acesso. 

Têm acesso a sanitário. 

Número de 

banheiros no 

domicílio 

Não tem banheiro no domicílio; Se tiver pelo menos um banheiro 

no domicílio. Têm pelo menos um banheiro. 

Tipo de 

escoadouro 

das instalações 

sanitárias 

Rede geral; 

Tiver acesso à rede geral. 
Fossa séptica; 

Fossa rudimentar; 

Outro escoadouro. 

Acesso à 

energia 

elétrica 

Tem acesso; 
Possuir acesso à energia  

Não tem acesso. 

Itens 

domiciliares 

Rádio, geladeira, televisão e máquina de 

lavar. 

Tiver acesso a pelo menos 

geladeira e TV. 

Destino do 

Lixo 

Coletado por serviço de limpeza; 

For coletado por serviço geral ou 

em caçamba de serviço de 

limpeza. 

Coletado em caçamba de serviço de 

limpeza; 

Queimado; 

Enterrado; 

Jogado em terreno baldio; 

Jogado em rio, lago ou mar; 

Outro destino. 

Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa bibliográfica (VIEIRA, 2016; SERRA, 2017; SILVA, 2018). 

 

Silva (2018), citando Alkire (2002), afirma que, em geral as dimensões são tratadas 

como proxies das capacitações básicas, ao serem transformadas em indicadores que podem ser 

observados, e por consequência, mensuradas. Assim, a escolha das dimensões a serem 

analisadas deve estar orientada pela capacidade dessas dimensões refletirem o desenvolvimento 

humano, em conformidade com a abordagem das capacitações, já citada anteriormente: “[...] a 

medida de pobreza é elaborada no espaço dos funcionamentos e capacitações de Amartya Sen” 

(SERRA, 2017, p.63). Portanto, ao medir-se a incidência de pobreza multidimensional, faz 

sentido investigar o impacto das dimensões aqui selecionadas na definição dos pobres na 

amostra investigada.  

Ademais, também são incorporadas variáveis de análise que dizem respeito ao 

diferencial de bem-estar proporcionado pela economia solidária, como é o caso das variáveis 

“Satisfação no trabalho” e “Satisfação com o salário”, uma vez que é esperado um maior nível 

de satisfação dos indivíduos que se ocupam em atividades de EES, dada a centralidade do ser 
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humano da atividade econômica assumida como pressuposto na economia solidária (SILVA, 

2011), e, em se tratando de experiências já consolidadas, como é o caso do projeto 

Esperança/Cooesperança, o salário auferido por seus cooperados deve alcançar nível 

satisfatório, podendo até superar o nível salarial do mercado padrão de trabalho.  

 

3.3.2 Modelo hierárquico de Permanyer  

 

Ao aplicar uma linha de corte de pobreza (𝑘) ao conjunto das dimensões que compõem 

o índice de pobreza multidimensional, conforme descrito na seção anterior, o método AF trata 

quaisquer componentes da medida como substitutos perfeitos. Permanyer (2016), no entanto, 

leva em conta as relações de complementaridade ou substitutibilidade quando as variáveis são 

hierarquicamente estruturadas em domínios mutuamente exclusivos. Nesse modelo, torna-se 

necessário avaliar a possibilidade da não privação em um ou mais indicadores compensar a 

privação em outros, dependendo da forma como os indicadores são agrupados em diferentes 

dimensões. Como exemplo disso, uma possibilidade seria identificar como pobre somente o 

domicílio que apresentasse, no mínimo, privação em todos os indicadores de uma mesma 

dimensão. Este critério estaria levando em conta a possibilidade de compensação entre 

indicadores de uma mesma dimensão, mas não entre dimensões. A ideia central é definir uma 

combinação de privações entre dimensões, considerada suficiente para impedir uma condição 

de vida decente em cada dimensão, ao invés de uma simples contagem de privações envolvendo 

todas as dimensões sem qualquer distinção. 

Desse modo, para o presente trabalho, considerou-se que as quatro dimensões 

analisadas, as quais são: “educação e acesso ao conhecimento”, “trabalho e renda”, “bem-estar” 

e “condições domiciliares” são consideradas complementares, de modo que a privação em 

qualquer uma destas dimensões torna o indivíduo em análise multidimensionalmente pobre. 

Em relação à “educação e acesso ao conhecimento”, um indivíduo é privado nesta dimensão 

quando sofre privação em todos os indicadores, isto é, caso possua menos de 7 anos de 

escolaridade e não tenha acessado à internet nos últimos 12 meses. Quanto à dimensão “trabalho 

renda”, o indivíduo é privado se não estiver empregado na semana de referência ou se sua renda 

domiciliar for inferior a R$ 154,00/pessoa. No que tange à dimensão “condições domiciliares”, 

com base na literatura revista, entende-se que a existência de água canalizada, banheiro de uso 

exclusivo, acesso à energia elétrica, existência de geladeira e ao menos um meio de 

comunicação ou acesso à informação (rádio, televisão ou telefone) são condições mínimas para 

uma vida decente. Assim sendo, um indivíduo é privado nessa dimensão se sofre privação em 
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pelo menos metade de seus indicadores. Quanto à dimensão “bem-estar”, um indivíduo é 

privado nesta dimensão quando sofre privação em, pelo menos, três indicadores. 

 

3.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

3.4.1 Caracterização do Projeto Esperança/Cooesperança 
 

O movimento cooperativista que acaba por estabelecer as bases para a fundação do 

Projeto Esperança/Cooesperança, em Santa Maria, município que faz parte da região central do 

Rio Grande do Sul, surgiu como uma tentativa de driblar a situação precária em que vivia a 

população rural desse município no final da década de 1980. Com a missão de “promover, 

incentivar, desencadear e construir o desenvolvimento urbano, rural e regional sustentável” 

(ICAZA; FREITAS, 2006, p.75), nasceu, em 1987 o Projeto Esperança/Cooesperança, 

inspirado nas ideias elucidadas por Albert Tévoédjere em sua obra “A Pobreza, Riqueza dos 

Povos – A Transformação pela Solidariedade”. Além da inspiração proporcionada pelo livro de 

Tévoédjere, soma-se a vivência de Dom Ivo Loscheiter9 no Rio de Janeiro, durante os anos 

1970, onde conheceu a Feira da Providência e o Banco da Providência, que serviram de grande 

inspiração para o que viria a ser o Banco da Esperança e, posteriormente, o Projeto 

Esperança/Cooesperança. 

Dessa forma, a partir das problemáticas vislumbradas em Santa Maria, formam-se, junto 

à Universidade Federal de Santa Maria, grupos de estudos constituídos por profissionais da área 

do cooperativismo e das ciências sociais, militantes da igreja e técnicos da EMATER, com o 

objetivo de desenvolver novas estratégias de viabilização econômica da vida rural desse 

município. Para Lange (2009), este processo de estudo e os primeiros Projetos Alternativos 

Comunitários (PACs)10 no Rio Grande do Sul, constituíram a proposta que articulou e 

congregou experiências de economia solidária nos meios urbano e rural. Os empreendimentos 

locais alternativos e os primeiros grupos comunitários de geração de trabalho e renda foram 

fomentados entre 1983 e 1986 pela Diocese de Santa Maria. Esta aposta pioneira no potencial 

transformador dos PACs culminou com a constituição do Projeto Esperança, fundado em agosto 

                                                 
9 Foi Bispo em Santa Maria de 1974 a 2004. Reconhecidamente, um grande propulsor de movimentos sociais de 

combate à miséria no Rio Grande do Sul. 

 
10 Surgidos na década de 1990, os Projetos Alternativos Comunitários atuavam de forma a apoiar pequenas 

iniciativas associativas, capazes de promover mudanças qualitativas na vida dos trabalhadores através de princípios 

como o da solidariedade (BERTUCCI, 2003). 
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de 1987 e a inauguração, em 1989, do primeiro terminal de comercialização direta pelos 

produtores. 

Para Lange (2009), o Projeto se fundamenta na cooperação, na autogestão, na produção 

coletiva, na comercialização direta, na justa distribuição de renda, na agroecologia, na 

agricultura familiar e na solidariedade. Atualmente, o Projeto Esperança/Cooesperança 

comporta mais de 200 grupos associados e seu eixo central continua sendo a aposta no potencial 

de pequenos projetos, os EES. Para Icaza e Freitas (2006), o projeto existe numa perspectiva de 

transformação, de desenvolvimento sustentável, de mística cristã e de justiça social, aspectos 

de destaque na sua missão. A certeza de que não só outro mundo é possível, mas também que 

outra economia é possível se fundamenta na cultura da solidariedade e na valorização do 

trabalho que levarão à construção de uma sociedade justa, economicamente viável, 

ambientalmente sadia, organizadamente cooperativa e politicamente democrática. 

Dessa forma, a partir das perspectivas da economia solidária e dos princípios em que 

está calcada, é de fundamental importância a análise de sua eficiência econômica e social, na 

produção de uma nova forma do fazer econômico, que se propõe mais justo e socialmente 

democrático. Portanto, a partir da análise da incidência de pobreza multidimensional, nas bases 

metodológicas de Sen e Alkire-Foster, a presente pesquisa visa entender a incidência de pobreza 

multidimensional na amostra de cooperados que expõem seus produtos no Terminal de 

Comercialização Direta do Projeto Esperança/Cooesperança, de modo a refletir sobre os 

impactos do cooperativismo na qualidade de vida desses trabalhadores. A seguinte sessão trata 

dos resultados e das reflexões obtidas através destes. 

 

3.4.2. Incidência de pobreza multidimensional  

 

Para a análise dos resultados, foram delimitados quatro grupos de estudo, a saber: 

‘Panificação’, ‘Hortifrutigranjeiros’, ‘Artesanato’ e o total amostral. O grupo de ‘Panificação’ 

agrega os cooperados que expõem no Feirão Colonial do Projeto Esperança/Cooesperança 

ligados à produção de pães, doces e lanches. O grupo designado ‘Hortifrutigranjeiros’ refere-

se aos cooperados vinculados à produção agrícola, A terceira categoria diz respeito aos grupos 

de artesãos do Projeto, e foi denominado ‘Artesanato’. Finalmente, a última categoria diz 

respeito a toda a amostra de 52 cooperados entrevistados. 
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Tabela 1 – Delimitação dos grupos na amostra, por categoria de análise 

Panificação Hortifrutigranjeiros Artesanato 

Amazonas Campo Novo Costuarte 

Terra Nova FloreSer Agroecológico Vida e Arte Artesanato 

Parceiros da Amizade Da Roça  ASEV 

Esperança Sempre AFAD AMART 

Nova Esperança Pains  Colméia  Reviver 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Evidencia-se que H representa a incidência de pobreza e mostra a relação entre as 

pessoas consideradas privadas e o total de indivíduos analisados. Por sua vez, A denota o hiato 

de pobreza média e identifica a média da fração de dimensões que os indivíduos são privados. 

Essa medida consegue captar a intensidade da pobreza, uma vez que representa o número médio 

de privações que sofre uma pessoa considerada pobre na análise. Ainda, a incidência ajustada 

de pobreza, M0, é a soma ponderada de privações, que pode ser interpretada como a falta de 

liberdade da população em análise. De acordo com Gallo e Roche (2011) também é possível 

interpretar o valor de M0 como porcentagem de uma possível situação de extrema pobreza que 

poderia sofrer uma determinada população. Esta medida pertence ao intervalo 

 [0,1], com 0 representando uma situação de menor privação e, portanto, menor pobreza, e 1 de 

maior privação. 

Na figura 1 e tabela 1 são apresentados os resultados agregados correspondentes aos 

passos 7 a 11 do método AF descritos na sessão 3.1, para cada grupo anteriormente designados. 

 

Figura 1 – Incidência, hiato e incidência ajustada de pobreza, por grupo do Projeto 

Esperança/Cooesperança 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na coleta de dados (2019). 
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A aplicação do método Alkire-Foster indica maior incidência de pobreza no grupo de 

artesãos, extrapolando até mesmo a incidência de pobreza na amostra. Tal característica pode 

ser mais bem explicada através das considerações da Tabela 1, onde estão expostas as 

estatísticas de privação por indicadores em cada grupo. 

 

Tabela 2 - Proporção de cooperados que sofrem privação, por indicadores e grupos 

Indicadores por Dimensão População privada em cada indicador, por grupo (%)  
Geral Panificação Hortifrutigranjeiros Artesanato  

Educação e Acesso ao Conhecimento     
Anos de estudos 21,15% 21,43% 25,00% 28,57% 

Acesso à internet 9,62% 14,29% 12,50% 0,00% 

Trabalho e Renda     
Emprego 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Renda domiciliar 7,69% 0,00% 4,17% 14,29% 

Bem-estar     
Horas de trabalho 48,08% 57,14% 33,33% 57,14% 

Atividades físicas 51,92% 42,86% 54,17% 50,00% 

Satisfação no trabalho 5,77% 0,00% 4,17% 14,29% 

Satisfação com salário 34,62% 35,71% 33,33% 42,86% 

Condições Domiciliares     
Condição de ocupação do imóvel 13,46% 14,29% 12,50% 14,29% 

Abrigabilidade adequada 1,92% 0,00% 0,00% 14,29% 

Número de cômodos 3,85% 0,00% 4,17% 7,14% 

Abastecimento de água 50,00% 28,57% 87,50% 0,00% 

Instalações Sanitárias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Número de banheiros no domicílio 3,85% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tipo de escoadouro das instalações sanitárias 63,46% 42,86% 87,50% 28,57% 

Acesso à energia elétrica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Itens domiciliares 3,85% 0,00% 4,17% 7,14% 

Destino do Lixo 11,54% 14,29% 20,83% 0,00% 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

Da observância da Tabela 2, percebe-se que o grupo ‘Artesanato’ apresenta maiores 

percentuais de privações na maioria dos indicadores. Já o grupo ‘Hortifrutigranjeiros’ encontra-

se em melhor situação, apresentando maiores percentuais de privação apenas em quatro 

indicadores, ficando atrás somente do grupo ‘Panificação’, com apenas três indicadores em pior 

situação. Assim, a maior incidência de pobreza no grupo ‘Artesanato’, tem relação, 

principalmente, com as condições das dimensões “Bem-estar” e “Trabalho e Renda”. Na 

dimensão “Bem-estar”, observa-se que, em média, 57,14% dos indivíduos desse grupo 

trabalham além das 44h semanais consideradas adequadas. Além disso, os indivíduos desse 

grupo demonstram descontentamento com seus rendimentos , uma vez que, aproximadamente, 

43% destes são considerados privados no indicador ‘Satisfação com o Salário’. 
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No que se refere ao o hiato de pobreza média, o grupo ‘Panificação’ possui o maior 

hiato, com A=0,36, também excedendo o valor do hiato para o total da amostra, denotando que 

o número médio de privações que sofre uma pessoa considerada pobre nesse grupo é de, 

aproximadamente, 36% dos indicadores. De forma geral, os indicadores que apresentaram 

maiores privações na análise da amostra de cooperados foram tipo de escoadouro das 

instalações sanitárias (com 63,46% dos indivíduos da amostra considerados privados), além de 

atividades físicas (com 51,92% de indivíduos que não praticaram algum tipo de exercício físico 

pelo menos uma vez por mês durante o último ano), abastecimento de água (com 50% da 

amostra não tem acesso à rede geral com canalização interna) e horas de trabalho (em face de 

48,08% da amostra exceder o limite de 44h semanais de trabalho). Os indicadores em que os 

indivíduos da amostra apresentaram menores privações foram emprego, uma vez que todos 

exerceram atividades remuneradas na semana de referência, instalações sanitárias e acesso à 

energia elétrica. 

A maior incidência de privações sofridas pelos entrevistados encontra-se em dimensões 

relacionadas a serviços públicos básicos, bem como ao modo de vida dos indivíduos ligadas a 

questões como sedentarismo, identificado pela baixa prática de atividades físicas entre os 

cooperados da amostra. Assim, evidencia-se que a incidência de pobreza no grupo analisado, 

em muitos casos, não tem relação direta ao trabalho associado, excetuando-se o indicador horas 

de trabalho, mas sim com a estrutura básica de saneamento que deve ser oferecida pelo Estado.  

No que se refere a decomposição por grupos, observa-se que deve haver um maior apoio 

aos indivíduos inseridos nos grupos de artesanato e panificação, devido ao maior grau de 

privação sofrido por estes.  

Os resultados evidenciados corroboram com a análise de que, para além da renda, 

existem outros problemas sofridos pelos indivíduos da amostra que devem ser considerados no 

caso de futura disposição para a elaboração das políticas de combate à pobreza para esse 

público. Assim, o presente trabalho está em sincronia com a Abordagem das Capacitações, na 

medida em demonstra que as maiores privações que afetam os indivíduos da análise podem não 

estar relacionadas com a restrição monetária, mas com outros fatores essenciais que garantem 

uma condição digna de vida. Tal fato também fora evidenciado em trabalhos anteriores, como 

o de Serra (2017), que encontrara maior incidência de privação em indicadores não diretamente 

relacionados à renda, como falta de acesso à água canalizada e problemas com o destino do lixo 

dos domicílios. Evidencia-se, portanto, a necessidade de uma análise ampla, que abarque os 

vários aspectos da existência humana, para que se possa legislar eficientemente sob os pontos 
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mais deficientes da vida comunitária para, finalmente, mitigar a pobreza em suas múltiplas 

dimensões. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dos resultados obtidos através da pesquisa, ressalta-se a baixa incidência de privação 

no indicador ‘Satisfação no Trabalho’, com apenas 5,77% de privação na amostra, evidenciando 

que os indivíduos, em geral, estão satisfeitos com as condições de trabalho construídas de forma 

coletiva dentro do projeto em questão. Demonstra-se, portanto, um avanço da economia 

solidária frente a outros modos de gestão produtiva no meio rural e urbano. Percebe-se ainda 

que a descentralização da tomada de decisão dentro dos processos gerenciais de produção que 

a adesão aos princípios da economia solidária pelo Projeto Esperança/Cooesperança 

proporciona acaba por causar uma série de mudanças no ambiente de trabalho, que trazem 

benefícios aos trabalhadores.  

Apesar da importância da atuação do Projeto Esperança/Cooesperança na geração de 

trabalho e renda a partir de uma perspectiva emancipadora focada no aumento de bem-estar 

social, existem gargalos produtivos que necessitam receber maior atenção. Ainda há que se 

implementar medidas dentro do Projeto para que haja um aumento dos ganhos monetários 

adquiridos através da comercialização da produção, uma vez que 34,62% dos indivíduos 

demonstraram algum tipo de insatisfação com os ganhos obtidos através da comercialização. 

Tais medidas podem perpassar tanto pela implementação de marketing dos produtos oferecidos 

pelo projeto à entre a população de Santa Maria e região, como, por exemplo, através de 

campanhas de conscientização de consumo solidário, aonde os consumidores seriam 

incentivados a consumir em empreendimentos que se pautam em justiça social, levando em 

conta a questão ambiental. Ademais, medidas produtivas que elevem o valor agregado da 

produção dos cooperados também podem atuar como uma forma de aumentar o valor de 

mercado destes produtos e incrementar a renda dos indivíduos vinculados ao Projeto 

Esperança/Cooesperança. 

No entanto, é importante salientar que, para além do papel de acesso a renda e, 

consequentemente, combate à pobreza monetária, a economia solidária traz uma proposta mais 

ampla, de combate à pobreza em seus aspectos multidimensionais. Tornando acessível não 

apenas a renda, mas mudando as condições de trabalho e transformando o modo como o 

indivíduo se coloca em sociedade. Sendo assim, o Projeto Esperança/Cooesperança mostrou 

uma experiência de sucesso, ao atuar na melhoria das condições de vida e de trabalho de seus 
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cooperados, e na formação de indivíduos mais aptos e dispostos à cooperação em sociedade e, 

de modo mais amplo, determinados a transmitir suas ideias e aprendizados para a coletividade, 

construindo uma nova consciência comunitária de participação social e política destas pessoas, 

na condição de agentes ativos do processo de organização social, como preconiza a economia 

solidária. 
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4 ARTIGO 3 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS PRÁTICAS 

COOPERATIVISTAS: CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ANALÍTICA PARA 

EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIOS ATRAVÉS DE CONJUNTOS 

FUZZY11  

 

RESUMO 

 

A economia solidária surge no Brasil no contexto de luta dos trabalhadores e sindicatos contra 

o processo de exclusão do mercado de trabalho, gerado pela crise dos anos 1980 e 1990. 

Constata-se uma aproximação dos objetivos preconizados pela ES e pelos objetivos que 

norteiam o que é conhecido como desenvolvimento sustentável, que envolve, além da dimensão 

econômica, a análise das dimensões social, ambiental e política, principalmente. O trabalho se 

dá a partir da análise do projeto Esperança/Cooesperança, dada a sua significância no cenário 

nacional e internacional do movimento de economia solidária. Assim, a pesquisa visa explicar 

em que medida o atendimento aos princípios da ES consegue proporcionar a este projeto um 

tipo de desenvolvimento que esteja alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Com este fim, é produzido um índice de desenvolvimento sustentável para empreendimentos 

econômicos solidários, a partir de modificações na base analítica formulada por Reis (2005) e 

do uso de conjuntos e sistemas de inferência fuzzy. A análise é desenvolvida através da 

exploração de dados primários, coletados por meio da aplicação de questionários a uma amostra 

de 52 cooperados e 9 empreendimentos do projeto Esperança/Cooesperança. Como principais 

resultados, o trabalho demonstra que ainda existem dificuldades no que diz respeito à 

articulação e formação de parcerias que possam dar apoio técnicos aos empreendimentos, além 

de questões relacionadas ao acesso a capital de giro pelos grupos produtivos. Apesar disso, 

nota-se que os empreendimentos da amostra obtiveram bom desempenho nas dimensões social, 

política e ambiental, demonstrando as especificidades de empreendimentos econômicos 

solidários, no que diz respeito à democracia interna, mitigação da pobreza e respeito ao meio 

ambiente nas suas práticas produtivas. Da análise do IDeSEES, percebeu-se que, apesar dos 

sucessos já alcançados pela experiência de Santa Maria, ainda há a necessidade de maior apoio 

institucional, tanto por parte de políticas públicas, que preconizem principalmente o acesso ao 

crédito, quanto pela vinculação de parcerias, que consigam prestar assessorias técnicas de modo 

a enfatizar o aprendizado e a melhoria do processo produtivo dos empreendimentos. Ademais, 

mesmo com as dificuldades observadas, percebe-se que o Projeto consegue gerar níveis de 

qualidade de vida, geração de emprego e renda condizentes com os princípios preconizados 

pela ES, de modo a colocar como centro da questão produtiva o bem-estar humano e a 

preservação dos recursos naturais. 

 

Palavras-chave: Economia Solidária. Desenvolvimento Socioeconômico. Conjuntos fuzzy. 

Brasil. 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN COOPERATIVE PRACTICES: BUILDING AN 

ANALYTICAL BASIS FOR SOLIDARITY ECONOMY ENTERPRISES THROUGH 

FUZZY SETS 

 

ABSTRACT 

 

                                                 
11 Este artigo será formatado segundo normas de publicação da Revista Environment and Development Economics, 

ligado ao Beijer Institute of Ecological Economics, da Real Academia de Ciências da Suécia. O referido periódico 

é classificado pelo Qualis Capes como A1 na área de Economia. 
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The solidarity economy arises in Brazil in a context of struggle of workers and unions against 

the process of exclusion from the labor market, generated by the crisis of the 1980s and 1990s. 

In the present study, we can see an approximation of the goals advocated by the ES and the 

objectives that guide what is known as sustainable development, which involves, besides the 

economic dimension, the analysis of the social, environmental and political, mainly. The work 

is based on the analysis of the Esperança / Cooesperança project, given its significance in the 

national and international scenario of the solidarity economy movement. Thus, the research 

aims to measure the extent to which compliance with ES principles can provide this project 

with a type of development that is aligned with the objectives of sustainable development. To 

this end, a sustainable development index is produced for economic enterprises in solidarity, 

based on modifications in the analytical base formulated by Reis (2005) and the use of sets and 

fuzzy inference systems. The analysis is developed through the exploration of primary data, 

collected through the application of questionnaires to a sample of cooperative members of the 

Esperança / Cooesperança project. From the analysis of the IDeSEES, it was noticed that, 

despite the successes already achieved by the experience of Santa Maria, there is still a need 

for greater institutional support, both by public policies, which advocate mainly access to credit, 

and by linking partnerships, who are able to provide technical advisory services in order to 

emphasize the learning and improvement of the productive process of the enterprises. In 

addition, even with the difficulties observed, it can be seen that the Project manages to generate 

levels of quality of life, generation of employment and income consistent with the principles 

recommended by the ES, so as to place human and the preservation of natural resources. 

 

Keywords: Solidarity economy. Socioeconomic development. Fuzzy sets. Brazil. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com a escassez dos recursos naturais, por muito tempo, foi 

marginalizada nas Ciências Econômicas, de forma que esses fatores sequer apareciam nos 

modelos teóricos do mainstream da área, os quais citavam como fatores produtivos apenas o 

capital e o trabalho. Apenas a partir das discussões provocadas pelo surgimento do movimento 

ambientalista, no final da década de 1960, e com os choques dos preços do petróleo, nos anos 

1970, as temáticas da depleção dos recursos naturais de uso comum, das opções alternativas de 

geração de energia e da pobreza em escala global vieram à tona (FERNANDEZ, 2011). 

Com o advento dessas discussões sobre a finitude dos recursos naturais e os impactos 

ambientais causados pelas escolhas produtivas tomadas até então, surgiram duas principais 

vertentes teóricas que intentaram endogeneizar esse debate nos modelos propostos pelas 

Ciências Econômicas: a abordagem da escola neoclássica e o que, posteriormente, seria 

conhecida como a abordagem da economia ecológica.  

Para a corrente neoclássica, a degradação ambiental ocorre devido às “falhas de 

mercado” na alocação eficiente dos recursos (FERNANDEZ, 2011). Dessa forma, o tratamento 

que a vertente neoclássica dá a essa questão é o de valorar os recursos naturais finitos e os 

impactos ambientais em termos monetários. Para essa vertente, é verdadeiro o pressuposto de 
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que todo bem ou recurso ambiental não incluído no mercado pode receber uma valoração 

monetária adequada, de modo que se pudesse, através desse artifício e de incrementos 

tecnológicos, reverter a tendência à exaustão dos recursos naturais, bem como a degradação 

ambiental total. Entretanto, apontam-se inúmeras críticas a esta abordagem, pois os incrementos 

tecnológicos na produção não têm o poder de vencer a especificidade da finitude dos recursos 

ambientais. 

A outra principal vertente nesse debate, a saber, a economia ecológica, entende que as 

interações entre o sistema social, o meio ambiente e o sistema econômico são regidas por 

relações fundamentais de valores, como o da importância da manutenção da biodiversidade, os 

quais não podem ser apreendidos pelo artifício da imputação de preços de mercado às 

preferências dos indivíduos. Nessa vertente, há o reconhecimento da necessidade de maior 

integração entre o sistema econômico e o ambiente natural. 

Sob a mesma lógica, a proposta do que é conhecido, inicialmente, como 

ecodesenvolvimento e, posteriormente, como desenvolvimento sustentável, é um novo padrão 

de desenvolvimento, que leve em conta aspectos não só monetários ou de produção como fim 

em si mesmo, mas que consiga “gerir a natureza de forma a assegurar aos homens de nossa 

geração e à todas as gerações futuras a possibilidade de se desenvolver” (SACHS, 1981, p.14). 

Seguindo uma linha de pensamento semelhante, a ES se baseia no pressuposto de que é 

possível repensar a economia, definindo todo ciclo produtivo a partir de valores como os da 

justiça, da igualdade, da solidariedade. Para o movimento em prol dessa nova proposta de 

desenvolvimento, a economia pode ser geradora de igualdades, desde que seja orientada pela 

justiça social, calcada na partilha justa dos bens e recursos para satisfazer as necessidades de 

todos e todas, não somente de alguns (BERTUCCI et al., 2010). 

Nota-se, portanto, a convergência da proposta de desenvolvimento da economia 

solidária e do desenvolvimento sustentável. Da análise da proposta da ES, verifica-se que há o 

destaque para a necessidade de superação do modelo de desenvolvimento vigente no sistema 

capitalista. A perspectiva implícita na proposta da ES para mudar o atual rumo de 

desenvolvimento é a da solidariedade, alicerçada na inclusão de todos e todas nos benefícios 

do desenvolvimento como direito da cidadania e na preocupação da sustentabilidade ambiental 

nesse processo. Trata-se, portanto, da valorização da cooperação, da responsabilidade coletiva 

e compartilhada em favor da construção de uma sociedade mais justa, com a superação das 

desigualdades socioeconômicas, étnicas, de gênero e de geração. Segundo Bertucci et al. (2010, 

p.13), “o ponto de partida é reconhecer a existência de limites materiais para o crescimento 
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econômico e a inviabilidade de manter a desigualdade crescente interna aos países entre 

beneficiados e marginalizados do progresso e entre as nações”. 

Em resumo, verifica-se que a economia solidária se estabelece como um movimento 

social que luta pela mudança da sociedade, por uma forma diferente de desenvolvimento que 

não seja baseada nas grandes empresas e em seus desejos de maximização de lucros, mas em 

pessoas, e que seja construída pela população a partir dos valores da solidariedade, da 

democracia, da cooperação, da preservação ambiental e dos direitos humanos.  

Dessa forma, faz-se necessário entender, em que medida a economia solidária consegue 

atender os objetivos para a promoção do desenvolvimento sustentável. Neste estudo, essa 

análise é feita a partir da avaliação da experiência do Projeto Esperança/Cooesperança, baseado 

em uma adaptação do quadro analítico formulado por Reis (2005). Emprega-se o aparato 

metodológico de sistemas de inferência fuzzy para análise. 

Em síntese, o presente ensaio analisa o nível de desenvolvimento em bases sustentáveis 

de uma amostra de EES que estão integrados ao projeto Esperança/Cooesperança, em Santa 

Maria, Rio Grande do Sul. Para isso, constrói-se um índice de desenvolvimento sustentável 

para empreendimentos econômicos solidários através do uso metodológico de conjuntos fuzzy.   

 

4.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A SUSTENTABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL 

 

Segundo Romeiro (1999), o conceito de desenvolvimento sustentável surge, no início 

da década de 1970, com o nome de ecodesenvolvimento, emergindo como uma proposição 

conciliadora, onde se reconhece que o progresso técnico consegue ampliar a utilização dos 

recursos ambientais sem, contudo, eliminar os limites ligados ao uso desses recursos e à sua 

escassez. Além disso, há o reconhecimento de que crescimento econômico é condição 

necessária, mas não suficiente para a eliminação da pobreza e disparidades sociais. 

O conceito atual de desenvolvimento sustentável, que foi expresso na Cúpula Mundial 

em 2002, envolve a definição mais concreta do objetivo de desenvolvimento atual (a 

melhoria da qualidade de vida de todos os habitantes) e ao mesmo tempo distingue o 

fator que limita tal desenvolvimento e pode prejudicar as gerações futuras (o uso de 

recursos naturais além da capacidade da Terra) (MIKHAILOVA, 2004, p. 27). 

 

O desenvolvimento sustentável poderia ser definido como desenvolvimento (melhoria 

da qualidade de vida) em direção à equidade, liberdade, saúde, segurança, educação, etc. 

enquanto permanece nos limites da capacidade de carga ambiental (BARTELMUS, 2002; 

WACKERNAGEL; REES, 1998). 
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[...] desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações futuras [...] 

é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 

as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades (CMMAD, 1988, p. 46). 

 

De acordo com Mikhailova (2004), o conceito de desenvolvimento sustentável inclui 

não apenas a proposta de gerenciamento dos recursos naturais e de proteção do meio ambiente, 

mas também está calcado na necessidade de melhoria das condições de vida da população, de 

modo que se resolvam problemas como a pobreza e a desigualdade, sem que haja, no entanto, 

progressiva agressão aos sistemas ecológicas, sem os quais não há existência humana. De 

acordo com a autora, “desenvolvimento sustentável é aquele que melhora a qualidade da vida 

do homem na Terra ao mesmo tempo em que respeita a capacidade de produção dos 

ecossistemas nos quais vivemos” (MIKHAILOVA, 2004, p. 26). 

Para além da discussão da temática ambiental, há que se colocar em evidência também 

o fator social, uma vez que persiste o desafio de superar as desigualdades sociais inerentes aos 

processos de crescimento econômico: enquanto pequena parte da população enriquece, a outra 

parte (expressiva) da população vive na miséria ou em condições precárias. A proposta do 

desenvolvimento sustentável também atua nessa direção. Na definição dada por Sachs (1974), 

citada por Raynaut e Zanoni (1993, p. 7), para um determinado país ou região, o 

ecodesenvolvimento, (usado pelo autor como sinônimo de desenvolvimento sustentável sem 

nenhuma perda semântica), significa o "desenvolvimento endógeno e dependente de suas 

próprias forças, tendo por objetivo responder a problemática da harmonização dos objetivos 

sociais e econômicos do desenvolvimento com uma gestão ecologicamente prudente dos 

recursos e do meio". Também nesse sentido, Romeiro (2012, p.65) argumenta que “para ser 

sustentável, o desenvolvimento deve ser economicamente sustentado, socialmente desejável e 

ecologicamente prudente”. 

Percebe-se que, de forma crescente, emergem movimentos sociais e políticos em prol 

do desenvolvimento sustentável, os quais buscam traçar estratégias para unir as noções de 

produtividade e crescimento econômico com a preservação ambiental e o combate da 

desigualdade social. A ES é uma proposta representativa desses movimentos, uma vez que está 

calcada em princípios de solidária, entre as gerações atuais e futuras, justiça social e ambiental.  

Na seguinte seção, apresentam-se as propostas da economia solidária, de modo a 

evidenciar a forma como esse novo modo do fazer econômico pode viabilizar práticas que 

colaborem para um desenvolvimento mais sustentável. 
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4.3 A ÓTICA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E A 

INTERLIGAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Segundo a SENAES (2007), as raízes históricas da economia solidária se encontram nas 

ações e nas lutas de organizações de trabalhadores, de movimentos populares, de grupos 

engajados nas universidades e nas igrejas. A economia solidária se baseia no pressuposto de 

que é possível repensar a economia, definindo todo ciclo produtivo a partir de valores como os 

da justiça, da igualdade, da solidariedade. Para o movimento em prol dessa nova proposta de 

desenvolvimento, a economia pode ser geradora de igualdades, desde que seja orientada pela 

justiça social, calcada na partilha justa dos bens e recursos para satisfazer as necessidades de 

todos e todas, não somente de alguns (BERTUCCI et al., 2010). 

Nota-se, portanto, a convergência da proposta de desenvolvimento da economia 

solidária e do desenvolvimento sustentável. Além disso, constata-se a emergência na sociedade 

de movimentos que pensam outra economia, rumo a um desenvolvimento mais qualitativo, que 

aja de modo a promover justiça social e ambiental. De modo que, o foco do fazer econômico 

não está mais voltado integralmente apenas para as pessoas, transformando o antropocentrismo 

e o individualismo de outrora em uma visão holística de desenvolvimento, onde o ecossistema 

é levado em consideração, sem que, contudo, se esqueça da necessidade de, através de 

mudanças qualitativas na produção e ampliação das riquezas materiais, se promova melhores 

condições de vida para a população em geral. Logo, as necessidades humanas e ambientais 

estariam satisfeitas em conformidade com a lógica da sustentabilidade. 

Já na década de 1970, Celso Furtado, o notável economista nordestino, alertou sobre as 

crises advindas do modo de próprio de desenvolvimento do capitalismo: 

O estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma 

minoria. O custo em termos de depredação do mundo físico, desse estilo de vida é de 

tal forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao 

colapso de toda uma civilização, pondo em risco as possibilidades de sobrevivência 

da espécie humana (...) A ideia de desenvolvimento apenas tem sido de utilidade para 

mobilizar os povos da periferia e leva-los a aceitar enormes sacrifícios, para legitimar 

a destruição de formas culturais ‘arcaicas’, para ‘explicar’ e fazer ‘compreender a 

necessidade’ de destruir o meio físico, para justificar formas de dependência que 

reforçam o caráter predatório do sistema produtivo” (FURTADO, 1974, p. 75). 

 

De acordo com a análise de Bertucci et al. (2010), o debate da sustentabilidade do 

desenvolvimento é alimentado pela urgência da crise sobre os limites do crescimento 

econômico. Assim, a discussão do desenvolvimento sob novos paradigmas, como a 

harmonização entre a justiça social, a prudência ecológica, a eficiência econômica e a cidadania 
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política encontram respaldo na economia solidária, além de alcançar uma proposta operante de 

reformulação do que se entende por desenvolvimento. Conforme os referidos autores apontam, 

há na ES o reconhecimento de que a existência futura de vida no planeta requer um equilíbrio 

multidimensional entre as dimensões ambiental, social, cultural, política e econômica do 

desenvolvimento. 

 Ao contrário do que acontece numa cultura de consumo tipicamente capitalista, dentro 

da perspectiva da ES o consumo é encarado como um ato responsável e político. O resultado 

da opção de consumo alimenta esse novo modelo de sociedade, baseado na centralidade de vida 

e no respeito às gerações futuras, como espaço de articulação das redes e cadeias nacionais e 

internacionais. 

Assim, da análise da proposta da ES, verifica-se que há o destaque para a necessidade 

de superação do modelo de desenvolvimento vigente no sistema capitalista. A perspectiva 

implícita na proposta da ES para mudar o atual rumo de desenvolvimento é a da solidariedade, 

alicerçada na inclusão de todos e todas nos benefícios do desenvolvimento como direito da 

cidadania e na preocupação da sustentabilidade ambiental nesse processo. Trata-se, portanto, 

da valorização da cooperação, da responsabilidade coletiva e compartilhada em favor da 

construção de uma sociedade mais justa, com a superação das desigualdades socioeconômicas, 

étnicas, de gênero e de geração. Segundo Bertucci et al. (2010, p. 13), “o ponto de partida é 

reconhecer a existência de limites materiais para o crescimento econômico e a inviabilidade de 

manter a desigualdade crescente interna aos países entre beneficiados e marginalizados do 

progresso e entre as nações”. 

A partir da consideração de fatores como a adequação às condições locais, ao meio 

ambiente, considerando as diversidades ecológicas – biomas e ecossistemas – e as diversidades 

culturais, das comunidades e povos tradicionais e etnias, a economia solidária se apresenta 

então como uma das alternativas econômicas para um desenvolvimento sustentável. Nessa 

perspectiva, entende-se que a sustentabilidade do desenvolvimento deve estar orientada pela 

conquista de novos direitos: de acesso e usufruto de um ambiente saudável, da diversidade 

cultural, da autodeterminação dos povos e de igualdade de gênero, raça e etnia. A qualidade de 

vida passa a ser compreendida como o direito a uma vida digna, à realização das aspirações e 

das capacidades de todas as pessoas. 

Dessa forma, a discussão feita ao longo do estudo visa entender o grau de eficiência do 

Projeto Esperança/Cooesperança em atingir os objetivos alavancados pelo desenvolvimento 

sustentável. Uma vez verificados os gargalos ainda existentes para o total atendimento desses 
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objetivos, intenta-se, a partir da discussão de resultados, amparar os projetos de economia 

solidária na busca por soluções dos problemas encontrados em cada dimensão.  

 

4.4 METODOLOGIA 

 

Inicialmente, a pesquisa ora apresentada utiliza-se do método descritivo e analítico, 

realizado por meio de pesquisa bibliográfica e documental acerca das interligações entre o 

modelo de desenvolvimento alavancado pela proposta do desenvolvimento sustentável e o 

projeto de desenvolvimento da economia solidária. A abordagem de investigação é definida 

como quali-quantitativa, partindo-se de um estudo de caso. O estudo de caso é a investigação 

empírica de um fenômeno em seu contexto real de vida, principalmente, quando não é possível 

delimitar com precisão o fenômeno e seu contexto (YIN, 2010). 

A organização objeto desse estudo foi a Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores 

Rurais e Urbanos, vinculados ao Projeto Esperança/Cooesperança. A cooperativa se configura 

como uma organização da economia solidária e tem como um de seus pontos fixos de 

comercialização o Feirão Colonial.  

No intuito de conhecer a trajetória histórica da organização objeto desse estudo buscou-

se, por meio de reunião com a coordenadora geral do Projeto, Irmã Lourdes Dill, fazer uma 

pesquisa nos documentos, relatórios, arquivos e materiais, com o fim de melhor compreender 

o contexto em que a cooperativa foi fundada e quais as suas características. 

Posteriormente, para fins de avaliação do nível de desenvolvimento sustentável dos 

empreendimentos que formam o Projeto, é construído um índice de desenvolvimento 

sustentável de EES através do uso de conjuntos fuzzy. Para tanto, foram utilizados dados 

primários obtidos a partir da aplicação de questionários elaborados com o intuito de identificar 

a percepção dos entrevistados acerca do nível de desenvolvimento, em bases sustentáveis, 

proporcionado pelos empreendimentos (Apêndices A e B). A coleta de dados foi realizada em 

três etapas: I) pesquisa documental realizada nos materiais impressos, relatórios e folders de 

divulgação da organização, II) aplicação de questionários de perfil socioeconômico junto a uma 

amostra de 52 cooperados do Projeto Esperança/Cooesperança e III) aplicação de questionários 

de perfil dos empreendimentos junto a 9 representantes12, conforme acessibilidade e adesão 

                                                 
12 Dada a dispersão dos empreendimentos contidos no projeto Esperança/Cooesperança, a análise foi feita a partir 

de uma categorização destes nas três principais áreas de atuação dos grupos ali contidos, quais sejam: panificação, 

hortifrutigranjeiros e artesanato. Assim, o questionário da pesquisa foi implementado em uma amostra de 9 

empreendimentos, que abrangem cerca de 20 famílias. 



83 

 

 

   

 

destes. Os instrumentos de pesquisa foram elaborados de modo a captar as dimensões de análise 

do trabalho. 

 

 

4.4.1 Dimensões analíticas para o exame do desenvolvimento sustentável entre 

empreendimentos econômicos solidários  

 

A identificação do poder do modelo de desenvolvimento econômico proposto pela 

economia solidária em viabilizar um desenvolvimento local sustentável ainda é um grande 

desafio. Esse esforço de mensuração visa auxiliar na definição de políticas públicas que 

expandam o movimento de economia solidária (e, por conseguinte, ajam para a geração de 

emprego e renda e, portanto, de inclusão social de parcelas significativas daquela população), 

como também facilitar a adesão de comunidades à essa nova lógica do fazer econômico, além 

de possibilitar uma melhor análise das práticas do empreendimento pelos próprios cooperados 

e comissões gestoras, a fim de tornar visíveis seus acertos e pontos críticos, oportunizando 

avanços e melhorias em seus processos gerenciais. 

Conforme argumenta Reis (2005), o objetivo dos EES não está relacionado apenas ao 

retorno do capital investido, mas com resultados de caráter substantivo, por se tratar de uma 

ótica em que o desenvolvimento humano, e não o econômico, ocupa a centralidade da 

motivação. Consequentemente, a noção de eficiência nesses empreendimentos precisa ser 

considerada de forma distinta. A esse respeito, Coraggio (2003, p. 95) afirma: 

Os conceitos e valores associados à noção de eficiência diferem: no caso do capital, 

requer-se a combinação eficiente de ativos, força de trabalho, insumos e produtos que 

gerem a máxima taxa exagerada de lucro. No caso do trabalho, requer-se eficiência 

social: reprodução das melhores condições possíveis, tanto materiais como simbólicas 

da vida em sociedade. 

 

A visão empresarial e privada que preconiza a maximização de lucros, a despeito de 

outros fatores que cercam a produção, já é considerada superada por autores como Chayanov 

(1974) e Penrose (1979), os quais afirmam que as empresas e os acionistas objetivam rendas 

estáveis, positivas de longo prazo.  

Quanto menos acuradas as firmas considerarem suas previsões, mais incertas serão as 

expectativas de lucro; consequentemente, a firma dará maior ênfase à possibilidade 

de conseguir a utilização mais completa de seus recursos e um fluxo de renda mais 

estável, do que à sua capacidade de atender plenamente ao pico da demanda dos 

produtos existentes (PENROSE, 1979, p. 22). 

 

Neste sentido, a lógica do trabalho associativo difere desse resquício obsoleto de lógica 

empresarial que, para a maximização do lucro, persegue a eficiência, a competitividade e a 

produtividade, mesmo que à custa da destruição de postos de trabalho, da discriminação do 
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trabalho feminino, da eliminação das iniciativas concorrentes e de prejuízos à saúde e ao meio 

ambiente. Portanto, é importante que as condições que garantem a viabilidade dos 

empreendimentos solidários sejam pensadas de forma apropriada, posto que a lógica destes 

empreendimentos é mais complexa do que a busca do lucro (SEI, 2004). 

As cooperativas tendem a ser julgadas apenas pelo seu balanço financeiro, dado que 

a sua saúde financeira é frequentemente precária e a sua capacidade para coexistir 

com empresas exclusivamente orientadas para a produção de bens, em uma sociedade 

de mercado individualista, é com frequência posta em questão. Contudo, assim como 

os efeitos sociais e políticos do capitalismo devem ser considerados em qualquer 

avaliação geral desse modo de produção, precisamos averiguar os benefícios e os 

custos não monetários das cooperativas para fazer uma avaliação completa do seu 

funcionamento. Acontece que, além disso, estes efeitos não monetários ou intangíveis 

são frequentemente decisivos para entender o seu desempenho no mercado 

(HIRSCHMAN, 1984, apud SANTOS; RODRÍGUEZ, 2002, p. 73). 

 

França Filho e Laville (2004) admitem como fundamental para a perenidade dos EES o 

equilíbrio entre diversas dimensões: econômica, social, política, cultural, ecológica, etc. Assim, 

a sustentabilidade para estas práticas também precisa ser percebida como uma sustentabilidade 

plural, em que convivem uma pluralidade de lógicas e fatores. Na mesma direção desse 

equilíbrio de dimensões salientado por França Filho e Laville (2004), Munasinghe (1993) 

afirma que, na esfera do desenvolvimento sustentável, a visão econômica é voltada para a 

melhoria do bem-estar humano, através principalmente do aumento no consumo de bens e 

serviços; a dimensão ambiental tem como foco a proteção da integridade e resiliência dos 

sistemas ecológicos; e a dimensão social enfatiza o enriquecimento das relações humanas e 

realização das aspirações individuais e de grupo.  

Nesse sentido, Reis (2005) destaca que, para a questão da sustentabilidade nos EES, 

deve-se considerar, além dos aspectos materiais e econômicos, um conjunto de elementos que 

envolvem aspectos políticos, sociais e culturais. Faz-se necessário, portanto, uma análise 

multidimensional para a avaliação do nível de desenvolvimento sustentável dos EES. Para isto, 

a presente pesquisa faz uso das dimensões utilizadas por Reis (2005), bem como de outras 

dimensões que são entendidas como importantes a partir da análise da literatura que versa sobre 

os fatores primordiais para a existência do desenvolvimento em bases sustentáveis. 

A seguir, são discutidas as dimensões selecionadas pelo trabalho para a posterior 

análise, a saber, as dimensões econômica, social, ambiental, política, gestão e formação, bem 

como são explicitados os procedimentos metodológicos para o uso de conjuntos fuzzy em cada 

uma das dimensões de análise e do índice de desenvolvimento sustentável em EES como um 

todo. Tanto as dimensões de análise quanto os indicadores estão expostos no Quadro 1.  

 



85 

 

 

   

 

Quadro 1 – Dimensões de análise do desenvolvimento sustentável em EES  

DIMENSÃO COMPONENTES INDICADORES 

Econômica  
Alcance de Mercado Perfil dos consumidores. 

Ganhos Monetários Venda produtos/serviços 

Social 
Qualidade de Vida 

Medido através do inverso da incidência de pobreza 

multidimensional entre os cooperados (1/H). 

Atuação na Sociedade Existência de ação pública do projeto no meio em 

que se insere. 

Política 
Democracia/Autogestão Nível interno. 

Articulação em Redes Nível institucional. 

Gestão 

Processo Administrativo Planejamento. 

Compromisso dos cooperados Comprometimento. 

Construção do vínculo associativo Cooperação. 

Formação 

Conhecimento Teórico Cooperativismo/Associativismo. 

Apropriação do Conhecimento 

Práticas dos conhecimentos obtidos através do 

vínculo com outras instituições. 

Apoio Institucional 

Formações ministradas pela universidade e outras 

instituições; subsídios governamentais e não 

governamentais; doações monetárias (nível 

individual). 

Ambiental 

Reciclagem Destino dos resíduos. 

Energia Renovável  Fontes de energia limpa. 

Agroecologia 

Gerenciamento do solo. 

Uso de sementes crioulas. 

Produção de orgânicos. 

Fonte: Elaboração própria com base em Reis (2005). 

 

4.4.2 Sistemas de inferência fuzzy para a mensuração do nível de desenvolvimento 

sustentável de EES 

 

À luz das dimensões explicitadas no quadro anterior, foi constituído um índice fuzzy de 

desenvolvimento sustentável em empreendimentos de economia solidária. Para tanto, foram 

gerados sistemas de inferência fuzzy pautados nos preceitos da teoria dos conjuntos e lógica 

fuzzy.  

De acordo com Benini (2012), a teoria dos conjuntos fuzzy surgiu como um meio de 

representação e manipulação de dados imprecisos. Zadeh (1965) propôs uma teoria de 

conjuntos em que a bivalência não se aplicava como usualmente. Na teoria usual de conjuntos, 

temos que um determinado objeto ou é ou não é elemento de um conjunto dado, ou seja, há 

apenas duas opções: não pertence, e atribui-se a ele valor 0, ou pertence, valor 1. Já na 

alternativa proposta por Zadeh, a passagem da pertinência para a não pertinência ocorreria de 

maneira gradual, não existindo necessariamente uma descontinuidade.  
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A representação de um conjunto fuzzy é geralmente dada pela sua função de pertinência 

que, por definição, indica o grau de pertinência de seus elementos. Em geral, sua constituição 

se dá com o intuito de representar algum conceito vago ou impreciso. Assim, o grau de 

pertinência de um determinado objeto à um conjunto fuzzy seria representado por algum número 

real que se encontraria no intervalo entre 0 e 1, sendo 0 a expressão da completa não pertinência 

e 1 a sua pertinência total (BENINI, 2012). 

Percebe-se, portanto, que os conjuntos propostos por Zadeh não possuem fronteiras bem 

definidas, como na teoria clássica. Além disso, a ideia da função da inclusão é flexibilizada, 

isto significa que um determinado elemento pode pertencer mais a um determinado conjunto 

do que outros elementos pertencentes ao mesmo conjunto, ou seja, os elementos podem 

pertencer parcialmente ao conjunto. 

Técnicas de sistemas fuzzy são especialmente utilizadas nos casos onde não existem 

modelos matemáticos capazes de descrever precisamente o processo estudado. Assim, o 

processo analisado pode ser controlado a partir de um conjunto de regras fuzzy do tipo “se ... 

então”, capaz de tratar conhecimentos incompletos, incertos ou mesmo conflitantes. 

Takács (2004) ratifica que o cérebro humano possui determinadas características 

especiais que permitem aprender a raciocinar em ambientes considerados vagos ou imprecisos. 

Verifica-se, principalmente desse fato, a importância da teoria desenvolvida através dos 

conjuntos fuzzy, uma vez que a modelagem fuzzy é constituída por técnicas que possibilitam o 

manuseio de informações qualitativas de uma maneira rigorosa, considerando o modo como a 

falta de exatidão e a incerteza são descritas, tornando-se, assim, suficientemente poderosas para 

manipular de forma conveniente o conhecimento. 

Na modelagem fuzzy, é usual a utilização de variáveis qualitativas (normalmente, 

fazendo-se uso de termos linguísticos), no lugar de variáveis quantitativas, com o intuito de 

expressar conceitos ou ações difusas. Para se atribuir significado aos termos linguísticos, cada 

um destes é associado a um conjunto fuzzy definido sobre um universo de discurso comum que 

fornece a faixa de variação da variável linguística. Uma maneira habitual de expressar esse 

conhecimento é por meio de regras do tipo condição-ação, onde um conjunto de condições 

descrevendo uma parcela observável das saídas do processo é associado a uma ação de controle 

que irá manter ou levar o processo às condições de operação desejadas (BENINI, 2012).  
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Figura 1 - Arquitetura de um sistema baseado em regras fuzzy 

                                                                                                                          𝑧̅ ∈ 𝑍 

   𝑥 ̅ ∈ 𝑋  

  �̅�  ∈ 𝑌  

 

 

Fonte: Baseado em Magnago (2005). 

 

A inferência baseada em regras fuzzy pode ser compreendida como um funcional que 

mapeia um conjunto de uma ou mais variáveis de entrada associadas a um conjunto fuzzy, 

denominadas premissa ou antecedentes, para um conjunto de uma ou mais variáveis de saída, 

também, associadas a conjuntos fuzzy, denominadas consequentes ou conclusão, de um dado 

sistema (BENINI, 2012). Exemplo disso é a seguinte regra estipulada para a dimensão gestão: 

“Se as relações entre os cooperados atrapalham o trabalho na cooperativa e os conflitos são 

tratados de forma isolada então o grau de cooperação interna é baixo”13. 

Particularmente, no modelo de Mamdani, a saída é construída pela superposição dos 

consequentes das regras individuais. Cada regra é expressa como uma relação fuzzy, onde o 

operador de conjunção fuzzy, das funções de pertinência associadas às relações estabelecidas, é 

o mínimo. Nesse modelo, a agregação do conjunto de regras se dá através da união de todas as 

regras individuais, onde o operador disjunção fuzzy é o máximo (MAGNAGO, 2005).  

Em suma, no modelo Mamdani, utiliza-se de conjuntos fuzzy tanto no antecedente como 

no consequente das regras fuzzy. A saída final é representada por um conjunto fuzzy resultante 

da agregação da saída inferida de cada regra. Para se obter a saída final não fuzzy adota-se um 

dos métodos de transformação da saída fuzzy em não-fuzzy descritos na “defuzzificação” dos 

dados (BENINI, 2012).  

Vale destacar que as bases de regras fuzzy podem ser constituídas de várias formas, de 

acordo com o número de variáveis linguísticas apresentadas na entrada e na saída dos sistemas, 

determinando e classificando os modelos linguísticos como: modelo SISO (Single-Input/Single-

Output), modelo MISO (Muliple-Input/Single-Output) e modelo MIMO (Muliple-

Input/Multiple-Output). O trabalho se debruçará sobre o modelo MISO, uma vez que este será 

utilizado para a análise aqui proposta. 

                                                 
13 Nesse exemplo, tem-se a variável linguística ‘BAIXO’ e o conectivo ‘E’ entre as duas proposições antecedentes 

que levam à proposição consequente. 

Fuzzificação 

Inferência fuzzy 

Base de Regras 

Defuzzificação 
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O modelo MISO caracteriza-se por sistemas que consistem de múltiplas entradas e uma 

única saída (LEE,1990). Uma base de regras para o modelo MISO com 𝑚 regras e 𝑛 variáveis 

fuzzy de entradas e uma variável fuzzy de saída tem a seguinte forma geral: 

Regra 𝑚: 𝑆𝑒 𝑥1é 𝐴1,𝑚 𝑒 𝑥2 é 𝐴2,𝑚 𝑒 … 𝑒 𝑥𝑛 é 𝐴𝑛,𝑚, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑦 é 𝐵𝑚   

onde 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 são as variáveis linguísticas de entrada, 𝑦 é a variável de saída e 𝐴𝑛,𝑚, e 𝐵𝑚, 

subconjuntos de um universo de discurso U e V, respectivamente, os valores fuzzy de entrada e 

saída do modelo. 

A seguir são evidenciados os módulos que compõem o sistema de inferência fuzzy: 

i) Fuzzyficação: Nesta etapa ocorre a criação dos conjuntos fuzzy para as variáveis de 

entradas (inputs) e saídas (output) considerando o objetivo do trabalho, que é verificar níveis 

de sustentabilidade dos empreendimentos em cada dimensão, inicialmente, com posterior 

agregação dessas dimensões para a construção do índice final.  

ii) Base de Regras: Construção das regras fuzzy que representam as associações entre as 

variáveis de entrada e saída de cada sistema de inferência proposto. Para fins de exemplificação, 

apresenta-se a base de regras formulada para a Dimensão Social, composta de 9 regras de 

decisão, apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Base de Regras para a Dimensão Social 

  Baixa Qualidade de Vida Média Qualidade de Vida Alta Qualidade de Vida 

Baixa Atuação na 

Sociedade 
Baixa Sustentabilidade Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Média Atuação na 

Sociedade 
Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Alta Atuação na 

Sociedade 
Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

Em conjunções de ‘se, então’, leia-se: 

1. Se “Atuação na Sociedade” é baixa e “Qualidade de Vida” é baixa então “Sustentabilidade 

Social” é baixa. 

2. Se “Atuação na Sociedade” é média e “Qualidade de Vida” é baixa então “Sustentabilidade 

Social” é baixa. 

iii) Inferência Fuzzy: Neste passo, cada proposição fuzzy é traduzida matematicamente 

por meio dos operadores (mínimo, máximo) escolhidos de acordo com o método de 

defuzzificação aplicado. Os operadores matemáticos são selecionados para definir a relação 

fuzzy que modela a base de regras, nessa fase escolhe-se o método particular de Inferência fuzzy, 
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método de Mamdani, no trabalho em questão (CAMPOS FILHO, 2004). No exemplo descrito 

acima, considerou-se apenas regras com o operador lógico “e” que geralmente é associado ao 

operador matemático “mínimo”. Para agregar os resultados/consequentes de cada regra é usado 

o operador “máximo”. 

iv) Defuzzificação: Nesta etapa acontece a transformação de variáveis fuzzy para valores 

reais/crisp, ou seja, a transformação da variável linguística para forma numérica. Para isto 

existem diferentes métodos e o escolhido foi o método do cálculo do centroide dado por: 

𝑧 =
∫ 𝑢𝑧𝑧 𝑑𝑧

∫ 𝑢𝑧 𝑑𝑧
 , 

onde 𝑧 é a saída sobre o sistema de regras fuzzy. 

Ademais, esclarece-se que a presente pesquisa compôs um modelo de análise fuzzy em 

dois níveis. Elencou-se esta estrutura para o sistema Mamdani para reduzir o tamanho da base 

de regras aplicáveis ao estudo e, por consequência, simplificar a análise, sem perda da qualidade 

das informações manipuladas. A Figura 2 ilustra a estrutura do sistema fuzzy originador do 

Índice de Desenvolvimento Sustentável em Empreendimentos Econômicos Solidários 

(IDeSEES). 

 

Figura 2 – Estrutura do IDeSEES 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Oliveira (2014). 

 

Nesse nível de análise, as variáveis de saída obtidas em cada dimensão do nível primário 

(vide quadro 1) são aqui utilizadas como variáveis de entrada, de modo a fazer a composição 

do índice. Da associação entre cada uma das dimensões destacadas na base de regras, é gerado 
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como valor de saída um índice que nos indica o nível de desenvolvimento sustentável em que 

operam os empreendimentos. A seguir são evidenciadas as particularidades de cada dimensão 

componente do IDeSEES resultados da pesquisa. 

 

4.4.2.1 Dimensão Econômica 

 

De acordo com Reis (2005), nos EES a busca de excedentes é fundamental, 

principalmente, para empreendimentos que buscam a geração de renda. No entanto, esta 

acumulação, no âmbito da economia solidária, não constitui um fim em si mesma, mas um meio 

de alcançar o equilíbrio econômico do empreendimento, e com ele o desenvolvimento humano 

trazido com o resgate do indivíduo. Costa (2003, p. 41) complementa afirmando que “A escala 

de medição de sucesso de um empreendimento desse tipo não pode centrar-se exclusivamente 

na sustentabilidade econômica, mas também na satisfação de necessidades socioculturais e 

ético-morais”. 

Em conformidade com essa análise, da não centralidade de dimensão econômica na 

sustentabilidade dos EES, Gaiger (2003) ressalta o papel de princípios como o da autogestão 

na expansão das liberdades humanas e, assim, como meio para o desenvolvimento sustentável. 

Para Gaiger (2003), a autogestão e a cooperação são acompanhadas por uma reconciliação entre 

o trabalhador e as forças produtivas as quais ele detém e de que se utiliza, sendo sua satisfação 

obtida não apenas em relação ao aspecto monetário ou material. Singer (2002) acrescenta que 

a autogestão teria como principal mérito não a eficiência econômica, também necessária, mas 

o desenvolvimento humano que proporciona a seus participantes. Participar das discussões e 

decisões do coletivo, ao qual está associado, educa e conscientiza, tornando o indivíduo mais 

realizado, autoconfiante e seguro. 

O potencial emancipador destas práticas é um dos fatores que devem ser considerados 

na análise da sustentabilidade de um empreendimento.  

Uma das características emancipatórias das alternativas de produção não capitalista 

consiste no seu potencial para substituir a autocracia típica da produção capitalista – 

isto é, a autoridade vertical que emana do “patrão” ou do manager – pela democracia 

participativa no interior das unidades de produção (SANTOS; RODRÍGUEZ, 2002, 

p. 69). 

Ainda que a produção seja uma parte essencial das iniciativas porque providencia o 

incentivo econômico para a participação dos atores, a decisão de empreender um 

projeto alternativo e a vontade diária de o manter dependem igualmente das dinâmicas 

não-econômicas – culturais, sociais, afetivas, políticas, etc. – associadas à atividade 

de produção. Neste sentido, as alternativas são holísticas e seu êxito depende em parte 

de processos econômicos e não econômicos dentro dela se sustentam mutuamente 

(SANTOS; RODRÍGUEZ, 2002, p. 64). 
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Entretanto, o fator econômico não deve ser tratado à revelia. Segundo Singer (2002), 

para que a economia solidária se transforme de paliativo dos males do capitalismo em 

competidor deste, terá de alcançar níveis de eficiência na produção e distribuição de 

mercadorias comparáveis aos da economia capitalista e de outros modos de produção, mediante 

o apoio de serviços financeiro e científico-tecnológico solidário. Os EES compõem um tipo de 

economia que não pode ser interpretado por meio das teorias econômicas padrões, pela 

pluralidade de lógicas em questão. O pensar no econômico não faz com que se deixem de lado 

os valores da economia solidária, e é fundamental para a sobrevivência dos empreendimentos, 

interferindo, de certa forma, até mesmo na estabilidade do quadro social e na coesão do grupo.  

É a partir dessa lógica que se ampara a escolha da dimensão econômica no presente 

trabalho (vide figura 3), com a análise dos seguintes componentes: “Alcance de Mercado”, onde 

se tenta entender quais são os perfis de consumidores que o EES consegue atingir; e “Ganhos 

Monetários”, em que se pretende perceber se a receita obtida com as atividades econômica do 

EES é capaz de cobrir os custos e obter sobras, tornando a existência do empreendimento viável 

a longo prazo. 

 

Figura 3 – Sistema de fuzzy para representação da Dimensão Econômica 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.4.2.2 Dimensão Social 

 

A dimensão social do desenvolvimento sustentável diz respeito tanto ao enriquecimento 

das relações humanas, como a questões de justiça social. Pode-se inferir que o domínio social 

da DS apresenta relação direta com o domínio econômico, uma vez que também fazem parte 

da sustentabilidade social questões como qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos.  França 
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Filho e Reis (2004) destacam que, na perspectiva da economia solidária, o econômico é gestado 

a partir do social e deve por princípio estar subordinando a ele. A ótica da ES se apresenta, 

portanto, como uma inversão da lógica que preside o mundo da empresa privada, onde se busca 

condicionar o social aos imperativos econômicos, que têm precedência sobre qualquer outra 

finalidade. 

A sustentabilidade social pode ser entendida como “um paralelo à sustentabilidade 

ambiental. A redução da vulnerabilidade e a manutenção da capacidade de sistemas 

socioculturais resistirem a choques também é importante” (SOUSA, 2011, p.11). De acordo 

com Sachs (2004), a sustentabilidade social está ligada ao objetivo de constituir uma civilização 

com maior equidade em termos de oportunidades e distribuição de renda e de bens, de modo a 

reduzir o abismo entre os padrões de vida dos pobres e dos ricos, em busca da qualidade de 

vida.  

À vista disso, para a construção do índice de desenvolvimento sustentável em EES, a 

dimensão social intenta mensurar o impacto do EES na qualidade de vida de seus cooperados, 

além da atuação desse empreendimento no círculo social em que está inserido. Para isso, o nível 

de bem-estar dos cooperados é a medida inversa da incidência de pobreza multidimensional 

entre esses indivíduos, e a atuação do empreendimento na sociedade é medida por meio do 

número de ações públicas e participação em movimentos sociais do EES em análise.  

Isto posto, a estrutura do sistema de fuzzy construído para representação da dimensão 

social está expressa na Figura 4.  

 

Figura 4 - Sistema de fuzzy para representação da Dimensão Social 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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As variáveis de entrada utilizadas para representar a dimensão social são a “Qualidade 

de  Vida”, daquele setor, medida pelo inverso da incidência de pobreza multidimensional numa 

amostra dessa população14, e a “Atuação na Sociedade”, captada através de sua participação em 

movimentos sociais e em ações junto ao ambiente em que está inserido. Ademais, nas figuras 

5 e 6 constam as funções de pertinência referente à variável de entrada “Qualidade de  Vida dos 

Cooperados”, com valores variando de [0,1], calculado pelo inverso da incidência de pobreza 

multidimensional (H) no grupo em análise e “Atuação do Empreendimento na Sociedade”. 

 

Figura 5 - Funções e parâmetros dos subconjuntos fuzzy da variável de entrada  “Qualidade de  

Vida” 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

De acordo com Simões e Shaw (2007), uma função de pertinência é uma função 

numérica gráfica ou tabulada que atribui valores de pertinência fuzzy para valores discretos de 

uma variável, em seu universo de discurso. As funções de pertinência mais usualmente 

empregadas na literatura acadêmica são as trapezoidais e as triangulares. No caso da Dimensão 

Social, as funções de pertinência das variáveis de entrada e saída são, em sua maioria, do tipo 

trapezoidal. 

 

  

                                                 
14 Tal cálculo fora feito no artigo 2 dessa dissertação, a partir da utilização do método Alkire-Foster, nas bases da 

teoria das capacitações de Amartya Sen. 
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Figura 6 - Funções e parâmetros dos subconjuntos fuzzy da variável de entrada  “Atuação na 

Sociedade” 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.4.2.3 Dimensão Política 

 

Uma das principais singularidades dos EES se encontra na dimensão política destes.  

Através da implementação da autogestão como modelo de gerenciamento dos EES, entende-se 

que o empreendimento se converte em um local de expressão da cidadania e de aprendizagem 

da democracia (FRANÇA FILHO; DZMIRA, 2004), o que reflete o seu valor político.  

Dessa forma, quando a dimensão política é abordada no trabalho, visa-se dar luz ao 

modo como a democracia é tratada nesses empreendimentos e como esse tratamento está 

vinculado tanto à abordagem de Sen – quando relaciona a ideia de desenvolvimento a 

componentes como democracia e liberdade política (SEN, 2000) – quanto ao atendimento dos 

princípios propostos pela economia solidária.  

Nesse intuito, a análise da dimensão política se vincula à análise das seguintes variáveis: 

i) à nível interno, investiga-se o grau de “Democracia/Autogestão” presente no EES, 

observando-se o compromisso dos cooperados com a gestão do empreendimento, além da 

análise do processo de tomada de decisão no empreendimento (se acontece em assembleia ou 

apenas em reuniões da diretoria), ademais, nesse nível, investiga-se também o processo de troca 

de informação no empreendimento, pois entende-se que este último pode melhorar a qualidade 

das decisões tomadas em conjunto – a teoria mostra que, quanto maior o grau de coesão entre 

os trabalhadores de uma empresa e o núcleo gestor, melhor a qualidade da informação que 

circula e melhores são as resoluções que visem melhorar o processo produtivo (DOSI; 

MARENGO, 1994); ii) à nível institucional, investiga-se o grau de “Articulação em Redes”, de 

modo a entender se o empreendimento participa de redes ou fóruns de articulação. 

Destarte, é apresentado na Figura 7 a dimensão política, definida pelas variáveis de 

entrada relatadas acima.  As relações entre essas variáveis na base de regras geram como valor 
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de saída um índice que representa a sustentabilidade da dimensão política para os 

empreendimentos analisados. 

 

Figura 7 – Sistema de fuzzy para representação da Dimensão Política 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.4.2.4 Dimensão Gestão 

 

O processo gerencial dos EES pode ser apontado como outra característica singular da 

economia solidária, uma vez que a gestão é fundamentada numa perspectiva horizontal, em que 

cada cooperado tem direito a voz e voto no que diz respeito às decisões necessárias ao 

funcionamento do empreendimento.  A análise desta dimensão deve proporcionar um vislumbre 

tanto do nível de sustentabilidade do empreendimento – no sentido de entender se ele é 

organizacionalmente viável –, quanto pretende observar se os princípios propostos pela 

economia solidária conseguem ser atendidos na prática e o quanto eles tornam a gestão 

produtiva do empreendimento mais eficiente.  

A partir das variáveis selecionadas para a investigação do nível de DS dos 

empreendimentos, intenta-se perceber alguns fatores: i) se existe planejamento das atividades 

do empreendimento e em que frequência esse planejamento ocorre, de forma a verificar o nível 

de organização das práticas produtivas do EES. Entende-se que a análise dessa variável é 

importante porque ela pode retratar, em alguma medida, a capacidade gerencial do 

empreendimento, o que, finalmente, pode ser determinante na sua longevidade; ii) investiga-se 

também o grau de comprometimento dos cooperados. Em se tratando de um empreendimento 

que tem como princípio a autogestão, perceber o padrão de comprometimento dos cooperados 

com a gestão do empreendimento é de suma importância, na medida em que a presença de baixo 

comprometimento dos cooperados pode inviabilizar a existência do empreendimento nos 
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termos da economia solidária; iii) além disso, há a análise do grau de cooperação interna, já que 

a cooperação entre os indivíduos é princípio basilar da economia solidária. Na lógica de 

eficiência da economia solidária, as relações entre os cooperados é um dos determinantes do 

sucesso ou fracasso do empreendimento, na medida em que, a exemplo da variável autogestão, 

um dos fatores mais importantes na diferenciação de um EES e de um empreendimento 

tradicional é a atitude de cooperação entre os seus sócios e dos sócios com os consumidores. 

Dessa forma, faz sentido observar o grau de cooperação interna do empreendimento. 

Portanto, a dimensão gestão é evidenciada abaixo, na Figura 8, definida pelas três 

variáveis de entrada apresentadas anteriormente. Da associação entre as variáveis 

“Planejamento”, “Comprometimento” e “Cooperação” na base de regras, obtém-se como valor 

de saída um índice que representa a sustentabilidade da dimensão analisada para a amostra de 

empreendimentos do projeto Esperança/Cooesperança. 

 

Figura 8 – Sistema de fuzzy para representação da Dimensão Gestão 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

4.4.2.5 Dimensão Formação 

 

Entender o nível de inserção dos cooperados na discussão dos princípios fundamentais 

que regem a economia solidária, como o cooperativismo, o associativismo, dentre outros, é 

muito importante na análise dos empreendimentos. Uma vez que, observa-se que os cooperados 

operavam anteriormente em outra lógica de trabalho, onde a busca pelo lucro e a competição 

eram comumente estimuladas. Assim, entender como se dá o processo de formação destes 

indivíduos tanto nas questões mais filosóficas do empreendimento (conhecimento teórico sobre 
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os princípios da ES), quanto nas questões produtivas é um passo importante para avaliar o nível 

de sustentabilidade do próprio empreendimento e sua capacidade de promover o DS.  

Capacitar os cooperados no que diz respeito aos princípios da ES, é importante para que, 

à longo prazo, esses princípios continuem a ser atendidos e, com a expansão do 

empreendimento e o aumento de seus ganhos, não acabe por se transformar em uma empresa 

que opera nos moldes do capitalismo, como ocorre em muitos empreendimentos em que os 

princípios da ES não são assimilados de forma integral ao longo do tempo. Além disso, a 

capacitação no que concerne a aspectos produtivos mais benéficos, torna possível a expansão 

do empreendimento e do acesso à renda por parte dos seus cooperados. Assim, faz sentido a 

análise das questões que envolvem a formação dos cooperados tanto à nível teórico quanto 

técnico. Nesse sentido, o trabalho se propõe a analisar as seguintes variáveis dessa dimensão: 

“Conhecimento Teórico”, que diz respeito tanto ao entendimento, por parte dos cooperados, 

dos princípios da ES, quanto à percepção desses princípios no cotidiano do empreendimento; 

“Apropriação do Conhecimento”, relativo à utilização prática dos conhecimentos técnicos 

adquiridos através de minicursos etc.; “Apoio Institucional”, remete-se às parcerias que o 

empreendimento conseguiu estabelecer com outras órgãos que possibilitem a formação teórica 

e técnica dos cooperados. 

A Figura 9 evidencia a dimensão formação, definida pelas três variáveis de entrada já 

apresentadas. A relação entre as variáveis “Conhecimento Teórico”, “Apropriação do 

Conhecimento” e “Apoio Institucional” na base de regras gera como valor de saída um índice 

que representa a sustentabilidade da dimensão formação para a amostra de empreendimentos 

em análise. 

 

Figura 9 – Estrutura da Dimensão Formação 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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4.4.2.6 Dimensão Ambiental 

 

Resgatando a discussão já realizada neste trabalho, é deveras importante inserir na 

análise do desenvolvimento questões relacionadas a fatores ambientais. Nesse sentido, uma 

análise responsável de mecanismos que tencionem promover desenvolvimento sustentável só 

pode ser feita com a inclusão da dimensão ambiental nesse debate. Tendo isso em vista, o 

trabalho congrega nesta dimensão variáveis que visam investigar a preocupação dos 

empreendimentos com a questão ambiental e as ações adotadas, com vistas a proporcionar 

menor impacto ambiental de suas práticas produtivas.  

Com esse objetivo, são analisadas as seguintes variáveis: “Agroecologia”15, dada a 

importância que a economia solidária confere à segurança alimentar e à qualidade de vida e 

saúde tanto dos seus cooperados quanto dos consumidores da ES, é de extrema importância 

entender em que patamar anda a discussão e prática de usos alternativos de defensivos agrícolas 

e o uso de adubação orgânica, além disso, a ênfase dada à não utilização dos pacotes agrícolas 

das grandes empresas agroquímicas requer também que aja expansão de bancos de sementes 

crioulas alavancada pelos empreendimentos da economia solidária. Assim, analisar essas duas 

questões para os EES se faz urgente e pertinente para o trabalho; “Reciclagem”, pois é sabido 

que a extração e o descarte de materiais utilizados nos processos produtivos são grandes 

responsáveis pelos desequilíbrios ambientais por que passa o planeta. Assim, a análise dos 

processos de uso e descarte de materiais dentro dos EES é importante para que se avalie o grau 

de atingimento das metas para o desenvolvimento sustentável. Isso posto, nessa variável é 

investigado tanto o local de descarte dos resíduos gerados durante a produção, quanto o grau de 

reciclagem desses resíduos pelo próprio empreendimento; “Uso de Fontes Energéticas 

Renováveis”, uma vez que faz parte tanto das discussões da ES quanto dos órgãos que debatem 

os parâmetros para o desenvolvimento sustentável, a análise dos impactos ambientais advindos 

das matrizes energéticas comumente utilizadas e a necessidade de utilização de energias limpas 

e renováveis. Assim, a busca por outras fontes energéticas, como o uso de biodigestor e o a 

utilização de energias limpas como o biodiesel, pode demonstrar a capacidade dos 

empreendimentos em, senão atingir a completa modificação da matriz energética utilizada em 

seus processos produtivos, ao menos ampliar a discussão que visa repensar o uso das técnicas 

habituais de extração de energia. 

                                                 
15 Apenas para empreendimentos que operem com atividades hortifrutigranjeiras 
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No que se refere à dimensão ambiental, foi necessário construir dois tipos de sistemas 

de inferência fuzzy. O primeiro tratou dos grupos de panificação e artesanato do projeto em 

análise, abarcando as variáveis ‘reciclagem de resíduos’ e ‘energia renovável’. Já no segundo, 

o grupo de empreendimentos hortifrutigranjeiros, introduziu-se também a variável 

“agroecologia”, para a análise das práticas produtivas que visam a diminuição, ou extinção de 

defensivos químicos, a utilização de adubação orgânica e o uso de sementes crioulas. 

Portanto, na figura 10 identifica-se o formato da dimensão ambiental para os grupos de 

panificação e artesanato. Da associação entre as variáveis “Reciclagem” e “Energia Renovável” 

na base de regras, é gerado como valor de saída um índice que representa a sustentabilidade da 

dimensão ambiental para a amostra de empreendimentos dos grupos em análise. 

 

Figura 10 – Sistema de fuzzy para representação da Dimensão Ambiental para grupos de 

Panificação e Artesanato 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

De forma similar, na figura 11 identifica-se o formato da dimensão ambiental para os 

grupos hortifrutigranjeiros. Da associação entre as variáveis “Reciclagem”, “Energia 

Renovável” e “Agroecologia” na base de regras, é gerado como valor de saída um índice que 

representa a sustentabilidade da dimensão ambiental para a amostra dos empreendimentos desse 

grupo. 
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Figura 11 – Sistema de fuzzy para representação da Dimensão Ambiental para o grupo de 

hortifrutigranjeiros 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

As bases de regras, bem como a definição das funções de pertinência dos conjuntos fuzzy 

de cada uma das variáveis contidas nas dimensões acima descritas constam no apêndice A deste 

trabalho. A seguir, discorre-se sobre os principais resultados da pesquisa. 

 

4.5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esse tópico versa sobres os resultados obtidos a partir da operacionalização do índice 

fuzzy no conjunto de dados da pesquisa, além de abordar a trajetória histórica do Projeto 

Esperança/Cooesperança, a partir da análise documental realizada nos materiais impressos, 

relatórios e folders de divulgação da organização. 

 

4.5.1 Trajetória histórica do Projeto Esperança/Cooesperança 

 

O Projeto Esperança/Cooesperança surgiu como uma nova linha de ação do Banco da 

Esperança16, com a finalidade de congregar todos os pequenos projetos econômicos 

comunitários em um grande projeto, que assumisse o processo de fomento e assessoria, mas 

que também trabalhasse pelo desenvolvimento dos grupos enquanto experiências fomentadoras 

de transformação social. Uma das ações iniciais do Projeto Esperança foi tentar conseguir 

solução para escassez de recursos necessários à multiplicação e desenvolvimento dos Projetos 

Alternativos Comunitários (PACs), promovidos pela Cáritas e Pastorais Sociais (ICAZA; 

                                                 
16 Instituição que agrega as pastorais sociais e Cáritas Diocesana de Santa Maria. 
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FREITAS, 2006). A solução para tal problema foi obtida através de um convênio com a 

MISEREOR e a Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilefe, da Alemanha, que garantiu 

o apoio inicial para o Projeto Esperança.  

Por sua vez, o primeiro prédio do Terminal de Comercialização Direta é fruto da 

cooperação internacional da MISEREOR, a qual já renovou 11 convênios consecutivos com a 

Diocese de Santa Maria para o Projeto Esperança/Cooesperança. O Terminal de 

Comercialização foi construído com o intuito de dar ênfase à venda direta pelo produtor, através 

de feiras de comercialização direta.  

Dentre as parcerias firmadas pelo Projeto desde a sua criação, destaca-se o papel da 

UFSM, que passa a atuar através da participação de professores, economistas, engenheiros 

agrônomos, colaboradores do núcleo de agroecologia, dando formação e assessoria nas 

questões relativas à gestão dos empreendimentos. Essa aproximação se deu também na tentativa 

de realizar uma reflexão conjunta, principalmente ligada aos profissionais das Ciências sociais 

da UFSM, militantes da igreja e técnicos da EMATER, na busca de alternativas ao modelo de 

desenvolvimento. 

Vale destacar que, até então, o Projeto era nomeado apenas como Esperança, vindo a 

surgir posteriormente a proposta de construir uma cooperativa de comercialização. Dessa 

forma, nasceu a Cooperativa Mista de Pequenos produtores Rurais e Urbanos, com o nome de 

Cooesperança, em 29 de setembro de 1989, substantivo que passou a compor o nome do Projeto. 

A Cooesperança, portanto, é uma central, que, aliada ao Projeto Esperança, congrega e articula 

os grupos organizados e viabiliza a comercialização direta da produção dos empreendimentos 

solidários no campo e na cidade, fortalecendo a proposta por um novo modelo de 

cooperativismo, em sua via alternativa, solidária, transformadora e autogestionária, que visa o 

desenvolvimento sustentável.  

De acordo com o trabalho de Icaza e Freitas (2006), apesar das parcerias firmadas, nos 

três primeiros anos a cooperativa enfrentou muitas dificuldades, chegando inclusive a fechar e 

reabrir o centro de comercialização por quatro vezes. Contudo, a equipe do Projeto 

Esperança/Cooesperança continuou trabalhando na formação e estímulo aos grupos de 

produtores, mantendo a linha original de desenvolvimento dos PACs. Percebe-se que, após esse 

momento de crise, o Projeto passou a apostar de forma mais efetiva no modelo de 

comercialização direta. Assim, a partir do ano de 1992, essa modalidade de comercialização foi 

reativada com o início do Feirão Ecológico e a primeira Feira do Cooperativismo, em 1994.  
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Criado em 1º de abril de 1992, o Feirão Colonial Ecológico marca uma nova fase das 

ações, em que a cooperativa é totalmente integrada ao Projeto. O Feirão é o espaço onde 

acontece semanalmente a comercialização dos produtos dos empreendimentos solidários rurais 

e urbanos associados ao Projeto Esperança/Cooesperança, nos segmentos de alimentação, 

hortifrutigranjeiros, agroindústria e artesanato. Seu funcionamento se dá no Terminal de 

Comercialização, que conta com infraestrutura formada por seis pavilhões e cerca de 90 grupos 

produtivos. A importância da comercialização direta está na aproximação dos produtores ao 

público consumidor, propiciando uma relação de confiança mútua, solidária, comprometida e 

interativa. 

Vale mencionar que a gestão da cooperativa acontece de forma colegiada entre a equipe 

de coordenação geral do Projeto Esperança/Cooesperança e os representantes dos grupos 

associados. O ingresso dos participantes se dá por meio de associações formadas por um 

conjunto de empreendimentos.  

Outro marco para o Projeto é a já referida Feira Estadual do Cooperativismo 

(FEICOOP), que aconteceu pela primeira vez em julho de 1994, com a participação de 27 

grupos de 13 municípios, com público estimado em 4.000 pessoas, segundo dados 

disponibilizados pelo Projeto em sua página eletrônica17. O evento teve grande impacto na 

divulgação nacional da experiência de Santa Maria, e, ao longo dos anos, tornou-se um 

importante espaço de articulação, fortalecimento de parcerias e de visibilidade para o Projeto 

Esperança/Cooesperança.  

A Feira Estadual do Cooperativismo (FEICOOP), organizada pelo Projeto 

Esperança/Cooesperança, é uma das experiências mais bem-sucedidas e com prospecção 

nacional e internacional do movimento brasileiro de economia solidária, sendo reconhecido 

como o maior evento de economia solidária da América Latina. Esse evento, que acontece 

anualmente no segundo final de semana de julho, no Terminal de Comercialização Direta, 

solidifica o papel do Projeto no cenário nacional e demonstra a importância da experiência de 

Santa Maria, vista como exemplo para EES ao redor do país e mesmo para as experiências de 

economia popular solidária latino americanas. 

Em entrevista ao jornal da Feicoop, Paul Singer afirmou: 

As Feiras da economia solidária do Projeto Esperança/Cooesperança são muito 

valiosas, não só para viabilizar a comercialização dos produtos da economia popular, 

hoje dos países do Mercosul, mas para estabelecer novos laços de cooperação entre 

os empreendimentos, o que os fortalece economicamente e eleva a visibilidade da 

                                                 
17 https://www.esperancacooesperanca.org 
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economia solidária (SINGER apud PROJETO ESPERANÇA/COOESPERANÇA, 

2005, p. 23). 

 

Desde os seus primórdios, a Feira tem a perspectiva de oportunizar espaços intensos de 

formação, articulação, comercialização direta e troca de experiências entre os EES do campo e 

da cidade, tendo como principal objetivo buscar apoio e interação das organizações, 

movimentos sociais e poder público, formulando e solicitando a implementação de políticas 

públicas que deem suporte ao movimento de economia solidária no Brasil. A Feira de Santa 

Maria é conhecida por ser uma experiência “aprendente” e “ensinante”, que fortalece os 

processos participativos, organizativos, autogestionários e transformadores, fortalecendo o 

Modelo de Desenvolvimento Solidário, Sustentável e Territorial preconizado pela economia 

solidária. Em 2018, na sua 25° edição, a projeção do Projeto Esperança/Cooesperança foi de 

mais de 255 mil participantes e exposição de cerca de 10 mil produtos, entre produção da 

agroindústria familiar, hortifrutigranjeiros, plantas ornamentais, artesanatos, publicações, etc. 

Na edição de 2017, segundo dados da coordenação da Feira, foi registrada a participação de 

mais de 500 municípios brasileiros, além de participantes originários de 20 países, em quatro 

dias de palestras, seminários, reuniões, comercialização de produtos e serviços, atividades 

culturais e, sobretudo, a vivência solidária. 

Evidencia-se, dessa forma, a importância do Projeto Esperança/Cooesperança, não só à 

nível regional como também à nível nacional, na promoção e visibilização do movimento de 

economia solidária, na geração de emprego, renda e qualidade de vida aos seus adeptos e 

promoção de desenvolvimento socioeconômico na região em que está inserida. No próximo 

tópico, são demonstrados os resultados obtidos através da análise da sustentabilidade da 

amostra de empreendimentos do Projeto Esperança/Cooesperança. 

 
 

4.5.2 Sustentabilidade dos empreendimentos de acordo com as dimensões selecionadas 

 

Dada a dispersão dos empreendimentos contidos no Projeto Esperança/Cooesperança, a 

análise foi realizada a partir de uma categorização destes nas três principais áreas de atuação 

dos grupos ali contidos, quais sejam: panificação, hortifrutigranjeiros e artesanato. Assim, o 

questionário da pesquisa foi implementado em uma amostra de 9 empreendimentos, 3 

empreendimentos de cada subgrupo delimitado pelo trabalho, que abrangem cerca de 20 

famílias. As informações obtidas por meio da aplicação do questionário B, permitiram captar o 

nível de percepção dos cooperados respondentes em relação a cada um dos indicadores que 



104 

 

 

   

 

compunham as dimensões selecionadas. Foi sobre essa percepção que o IDeSEES fora 

implementado, conforme tabela 1. 

No que concerne à dimensão econômica, percebe-se que os maiores níveis de 

sustentabilidade dessa dimensão são verificados nos empreendimentos hortifrutigranjeiros. Isso 

se dá, principalmente, pelos ganhos monetários auferidos por esses grupos, que são os maiores 

entres todos os empreendimentos selecionadas. Além disso, verifica-se que nesse tipo de 

empreendimento há maior diversificação do perfil de consumidores, com alguns 

empreendimentos alcançando até três perfis. Os grupos de artesanato e panificação, no entanto, 

encontram-se em situações mais precárias. Pode-se perceber que, para estes grupos, há gargalos 

tanto nos ganhos monetários, quanto na diversificação do público consumidor, o que culmina 

em média e baixa sustentabilidade para alguns empreendimentos desses grupos. 

Em relação à dimensão social, há expressivo nível de sustentabilidade para todos os 

grupos, oscilando entre alta e média sustentabilidade, para os grupos hortifrutigranjeiros, no 

primeiro caso, e de panificação e artesanato, no segundo. O resultado é consequência da 

qualidade de vida dos indivíduos desses setores, que, em sua totalidade, alcançam altos 

patamares, embora a atuação da maioria dos empreendimentos na sociedade ainda esteja em 

um nível insatisfatório, principalmente no caso dos empreendimentos de artesanato e 

panificação.  

Para a dimensão política, verifica-se que apenas um dos empreendimentos analisados 

conseguiu alcançar alto nível de sustentabilidade, enquanto os outros oscilam entre média e 

baixa sustentabilidade. Percebeu-se que isso ocorre, principalmente, pela baixa articulação dos 

empreendimentos em redes, fóruns ou outros movimentos que visem fortalecer os 

empreendimentos de economia solidária.   

Na dimensão gestão,  tal como na dimensão social, há significativo nível de 

sustentabilidade para todos os grupos, de forma que os dados primários indicam níveis altos de 

sustentabilidade em empreendimentos de todos os três setores, bem como níveis de média 

sustentabilidade para os empreendimentos restantes. Os dados evidenciaram que, embora ainda 

existam gargalos no que se refere ao planejamento das atividades produtivas e metas dos 

grupos, há um nível satisfatório de frequência dos cooperados às Assembleias e de cooperação 

entre eles.  

No que se refere à dimensão formação, predomina o baixo nível de sustentabilidade, 

salvo dois casos no grupo de hortifrutigranjeiros, os quais alcançam patamares de média 

sustentabilidade. Esse baixo nível de sustentabilidade é resultado, principalmente, pelo 
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baixíssimo nível de parcerias e apoio institucional, mas também pelo ainda incipiente 

conhecimento e observâncias dos princípios cooperativistas nos empreendimentos, 

particularmente nos grupos de artesanato e panificação.  

Quanto à dimensão ambiental, verifica-se um nível médio de sustentabilidade nos 

empreendimentos hortifrutigranjeiros, decaindo esse nível para os demais empreendimentos. O 

resultado é consequência do baixo uso de energias renováveis por parte dos grupos. Ainda 

assim, é importante salientar o significativo esforço de reciclagem dos materiais utilizados na 

produção, além da dificuldade de certificação dos empreendimentos hortifrutigranjeiros que 

estão em processo de eliminação de uso de defensivos e adubação química em sua produção, 

além da grande utilização por parte destes de sementes crioulas e modos alternativos de lida 

com a terra, como a rotação de cultivos.  

Os valores de entrada e saída do nível principal de análise para estimação do IDeSEES 

são apresentados abaixo através da Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Valores de entrada e saída do nível principal, por grupo e dimensão 

Setor Hortifrutigranjeiro Artesanato Panificação  

Empreendimento/Dimensão A B C D E F G H I 
 

 Econômica 0,627 0,847 0,847 0,5 0,373 0,627 0,5 0,5 0,373 E
n

trad
as fu

zzy 

 Social 0,822 0,822 0,822 0,651 0,5 0,5 0,5 0,847 0,5 

Política 0,5 0,169 0,5 0,153 0,5 0,847 0,153 0,5 0,5 

Gestão 0,847 0,5 0,5 0,5 0,826 0,5 0,826 0,5 0,5 

Formação 0,5 0,538 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 0,153 

Ambiental  0,5 0,5 0,5 0,5 0,373 0,153 0,153 0,153 0,373 

IDeSEES 0,93 0,75 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 S
aíd

as fu
zzy

 

Interpretação Linguística 

Sust. 

Muito 

Alta 

Sust.  

Alta 

Sust.  

Alta 

Sust. 

Baixa 

Sust. 

Baixa 

Sust. 

Baixa 

Sust. 

Baixa 

Sust. 

Baixa 

Sust. 

Baixa   

Fonte: Elaborado pela autora, com base na coleta de dados primários (2019). 

 

Em síntese, percebe-se o alto nível de desenvolvimento sustentável entre a amostragem 

de empreendimentos hortifrutigranjeiros e, ainda, o baixo nível de desenvolvimento sustentável 

para os empreendimentos dos outros dois grupos de análise, de acordo com as dimensões e 

indicadores selecionados pelo estudo. 
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4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A importância do Projeto Esperança/Cooesperança no cenário do movimento de 

economia solidária é reconhecida nacional e internacionalmente, nisso reside o significado de 

entender a sustentabilidade dos processos de gestão e produção dos empreendimentos que 

formam o Projeto.  A partir da análise do IDeSEES, formulado para tal finalidade, percebeu-se 

que, apesar dos sucessos já alcançados pela experiência de Santa Maria, ainda há a necessidade 

de maior apoio institucional, tanto por parte de políticas públicas, que preconizem 

principalmente o acesso ao crédito, quanto pela vinculação de parcerias, que consigam prestar 

assessorias técnicas de modo a enfatizar o aprendizado e a melhoria do processo produtivo dos 

empreendimentos, trazendo maior valor agregado à produção e, por conseguinte, maiores 

ganhos monetários e capacidade de expansão e alcance destes grupos nos ambientes em que 

estão inseridos. Isso requer tanto disposição do Estado quanto capacidade de articulação e 

pressão dos indivíduos inseridos no movimento cooperativista, principalmente num contexto 

de crise e de mudança de paradigmas e prioridades de governo, como se apresenta o momento 

atual. Ademais, mesmo com as dificuldades já relatadas, percebe-se que o Projeto consegue 

gerar níveis de qualidade de vida, geração de emprego e renda condizentes com os princípios 

preconizados pela economia solidária, de modo a colocar como centro da questão produtiva o 

bem-estar humano e a preservação dos recursos naturais. 

Faz-se importante salientar que a implementação de sistemas de fuzzy foi fundamental 

para a análise da percepção dos cooperados em relação às dimensões de análise do índice formulado, 

uma vez que possibilitou a manipulação de informações que não seriam facilmente captadas por 

meio de instrumentais convencionais. A partir da análise realizada, almeja-se que o estudo possa 

subsidiar a formulação de políticas públicas que viabilizem a expansão do movimento de 

economia solidária, tanto em Santa Maria quanto no Brasil, além de propiciar uma análise dos 

próprios cooperados quanto aos pontos críticos de seus empreendimentos, de modo que se possa 

tomar as medidas necessárias pela melhorar a eficiência destes empreendimentos nas dimensões 

aqui abordadas.  
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DISCUSSÃO  

 

A análise de Amartya Sen procura demonstrar que o desenvolvimento pode vir a ser um 

processo intimamente atrelado à expansão e à garantia de liberdade para todos os indivíduos. 

Em face disso, o desenvolvimento só terá sentido se significar melhores condições para a 

expansão das liberdades individuais (SEN, 2000).  

Por outro lado, a economia solidária se estabelece como um movimento que luta pela 

mudança da sociedade, por uma forma diferente de desenvolvimento que não seja baseada nas 

grandes empresas, mas em pessoas. É construída pela população, a partir dos valores da 

solidariedade, da democracia, da cooperação, da preservação ambiental e dos direitos humanos. 

Dessa forma, a ES apresenta-se como uma estratégia para o desenvolvimento sustentável, com 

geração de trabalho e distribuição de renda, mediante crescimento econômico com proteção dos 

ecossistemas. 

Percebe-se, dessa forma, a congruência existente entre os princípios que norteiam 

economia solidária e a abordagem Sen, uma vez que a ES preconiza a atuação do homem na 

condição de agente e em condições de desenvolver suas capacidades individuais e sua inserção 

na dinâmica social de forma cooperativa. Portanto, para além do papel de acesso a renda e, 

consequentemente, combate à pobreza monetária exercido pela economia solidária, há uma 

proposta mais ampla, de combate à pobreza em seus aspectos multidimensionais. Tornando 

acessível não apenas a renda, mas mudando as condições de trabalho e transformando o modo 

como o indivíduo se coloca em sociedade. 

A avaliação dos dados primários do presente estudo, demonstra que o Projeto 

Esperança/Cooesperança caminha à luz da proposta emancipadora da ES, ainda que apresente 

componentes deficientes nesse processo. Do cálculo de incidência de pobreza multidimensional 

através da metodologia Alkire-Foster/Permanyer, percebeu-se que existe uma baixa incidência 

de pobreza multidimensional entre os indivíduos da amostra analisada, principalmente nos 

indivíduos que compõe o grupo de hortifrutigranjeiros. 

Ademais, por meio do índice de desenvolvimento sustentável de empreendimentos 

econômicos solidários, evidenciou-se o alto nível de sustentabilidade nas dimensões social e de 

gestão. Entretanto, no que concerne aos aspectos econômicos, ainda existem problemas para a 

agregação de valor à produção, principalmente nos empreendimentos de artesanato, bem como 

há pequena diversificação do público consumidor do Projeto. Persistem também problemas 

relacionados à formação cooperativista de seus membros, uma vez que alguns dos cooperados 

conheciam poucos princípios cooperativista ou não conseguiam enxergá-los nos 
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empreendimentos em que estão inseridos. Outro problema recorrente apresentado pelos 

cooperados participantes da amostra de pesquisa diz respeito ao acesso a capital de giro por 

parte de seus empreendimentos, o que acaba por impossibilitar a aquisição de maquinário, 

agregação de valor e aumento da produção.  

Denota-se como possíveis soluções para os gargalos apresentados pelos 

empreendimentos, a maior articulação destes com redes e movimentos sociais, para que possam 

conjuntamente pressionar por políticas públicas estatais - não apenas de governo - que 

viabilizem a existência desses empreendimentos, dados o retorno benéfico destes para a 

sociedade. Conjectura-se, a partir disso, uma maior adesão e capacidade de parceria de órgãos 

estatais, como Universidade, junto aos empreendimentos, como forma de melhor capacitar os 

cooperados e tornar seus processos produtivos mais eficientes, nas dimensões primordiais para 

a perpetuação dos empreendimentos.   
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CONCLUSÃO 

 

O Projeto Esperança/Cooesperança, nascido no seio do movimento brasileiro de 

economia solidária com a proposta de mitigar a pobreza rural existente no município de Santa 

Maria, traçando formas de financiamento e gerenciamento sui generis às alternativas produtivas 

dos pequenos produtores da região, alcançou proeminência no cenário nacional e internacional 

ao longo dos seus 30 anos de existência. Dessa forma, investigar a eficiência desse Projeto na 

modificação das relações de trabalho e padrões de vida de seus cooperados, bem como do 

alcance aos objetivos preconizados pela economia solidária, se faz necessário e pertinente.  

Nesse sentido, o trabalho que aqui fora apresentado detectou que, no que se refere ao 

desenvolvimento social dos empreendimentos analisados, há um bom patamar de 

sustentabilidade, principalmente nas questões ligadas à qualidade de vida dos cooperados. 

Ademais, pode-se perceber também um avanço nas questões produtivas relacionadas à 

interação ambiental, com muitos empreendimentos em processo de certificação orgânica de sua 

produção e manejo sustentável da terra. Ainda assim, há que se melhorar no que se refere ao 

destino e reciclagem dos resíduos gerados na produção dos empreendimentos.  

Ademais, apesar da baixa incidência de pobreza multidimensional na amostra de 

indivíduos como um todo, ainda se verificou um baixo nível de ganhos monetários entre os 

grupos de produção de artesanato. Assim, demonstra-se a necessidade de assistência técnica e 

formação, para que o processo produtivo possa agregar valor de mercado à produção desses 

grupos, bem como aja uma maior divulgação desses grupos e de seus produtos, para a atração 

de perfis mais diversificados de consumidores. 

Foram encontradas problemáticas em outros fatores, ligados à gestão municipal e 

estadual   de questões relacionadas a serviços públicos básicos, como saneamento. Assim, para 

além dos esforços do Projeto Esperança/Cooesperança em aumentar a qualidade de vida das 

pessoas ali inseridas, deve haver também um maior empenho do Estado em garantir uma 

estrutura básica de saneamento que deve ser oferecida à população.  

Apesar do esforço de análise das múltiplas dimensões que envolvem o desenvolvimento 

humano, além do uso de metodologias modernas de investigação, como os métodos Alkire-Foster 

e os conjuntos fuzzy, o presente estudo apresentou algumas limitações. A coleta dos dados utilizados 

na análise ocorrera entre junho e dezembro de 2018, no entanto, devido à insuficiência de recursos 

para a viabilização de um maior quantitativos de entrevistas, percebe-se uma limitação desta base 

de dados quanto ao seu tamanho.  
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Destarte, dada a baixa amplitude da pesquisa, focada num estudo de caso de uma amostra 

de empreendimentos do Projeto Esperança/Cooesperança, há a necessidade, para estudos 

vindouros, de ampliação dessa pesquisa a nível regional e, posteriormente, nacional, para que 

se possa perceber com maior eficácia o tipo de desenvolvimento proporcionado por modos 

alternativos de gestão da produção como a economia solidária. Ademais, valem estudos que 

analisem os gargalos ainda existentes nesse meio e que possam provê-los de subsídios técnicos 

e teóricos para a melhoria de seus processos produtivos e, por conseguinte, aumento de bem-

estar dos indivíduos inseridos nestes.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS COOPERADOS DO 

PROJETO ESPERANÇA/COOESPERANÇA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS A SER APLICADO AOS COOPERADOS 

DO PROJETO ESPERANÇA/COOESPERANÇA 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

ENSAIOS SOBRE ECONOMIA SOLIDÁRIA À LUZ DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: UMA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DO PROJETO 

ESPERANÇA/COOESPERANÇA ATRAVÉS DO MODELO ALKIRE-FOSTER 

 

Questionário aplicado por: _____________________________________________________ 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO COOPERADO 

1. Nome: 

_____________________________________________________________________ 

2. Sexo:  

( ) masculino;  (     ) feminino 

 

3. Data de nascimento: ___________ 

4. Cor ou Raça 

( ) branca; ( ) preta; ( ) amarela; ( ) parda; ( ) indígena  

5. Endereço: 

6. Telefone: 

7. Função/Cargo: 

8. Emprendimento/ Grupo: 

9. Ano de entrada no projeto: 

 

II. EDUCAÇÃO E ACESSO AO CONHECIMENTO 

 

10. Sabe ler e escrever? 

( ) Sim ( ) Não 

 

11.  Qual foi o curso de nível mais elevado que frequentou? 

(    ) creche, pré-escolar (maternal e jardim de infância), classe de alfabetização  

(    ) alfabetização de jovens e adultos 

(    )antigo primário (elementar) 

(    ) antigo ginásio (médio 1º ciclo) 

(    ) regular do ensino fundamental ou 1º grau 

(    ) da 1ª a 3ª série/do 1º ao 4º ano 

(    ) 4ª série/5º ano 

(    ) da 5ª a 8º série/do 6º ao9º ano 
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(    ) supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 

(    ) antigo científico, clássico, etc....(médio 2º ciclo) 

(    ) regular ou supletivo do ensino médio ou do 2º grau 

(    ) superior de graduação 

(    ) especialização de nível superior (mínimo de 360 h)      

(    ) mestrado 

           (    ) doutorado 

12. Nos últimos doze meses, ___ utilizou a Internet em algum local (domicílio, local de 

trabalho, escola, centro de acesso gratuito ou pago ou qualquer outro local)? 

( ) Sim             (   ) Não  

 

III. TRABALHO E RENDA  

 

13. Teve algum exercício remunerado/trabalhou na semana em que este questionário foi 

aplicado? 

     ( )  Sim             ( ) Não  

14. No trabalho principal, qual é o rendimento bruto (retirada) mensal que ganha 

habitualmente? 

 

( ) em dinheiro  ( ) Somente Benefícios ( ) Não tem  

 

R$_______________ 

 

15.  Nos demais trabalhos, qual é o rendimento Bruto (retirada) mensal que ganha 

habitualmente? 

 

           ( ) em dinheiro  ( ) somente benefícios  ( ) não tem  

 

           R$_______________ 

 

 

16.  No trabalho principal, quantas horas trabalhava habitualmente por semana? 

_________horas 

 

IV. BEM-ESTAR 

 

17. Qual o seu grau de satisfação no que diz respeito às condições prometidas previamente 

em relação ao que foi efetivamente encontrado no trabalho principal que tinha na 

semana de referência? 

(   ) Insatisfeito   (   ) Pouco satisfeito  (   ) Indiferente    (   ) Satisfeito   (   ) Muito satisfeito 

  

18. Qual o seu grau de satisfação no que diz respeito ao salário previsto previamente em 

relação ao que foi efetivamente encontrado no trabalho principal que tinha na semana 

de referência? 

(   ) Insatisfeito   (   ) Pouco satisfeito  (   ) Indiferente    (   ) Satisfeito   (   ) Muito satisfeito 

 

19. No período de 365 dias, praticou algum esporte no seu tempo livre (fora do horário do 

trabalho e da educação física na escola)? 

(   ) Sim (   ) Não 
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20. Com que frequência costumava praticar esporte no último ano? 

     (   ) Pelo menos uma vez por mês, mas não toda semana; 

     (   ) Menos de uma vez por mês 

     (   ) Três vezes por semana 

     (   ) Quatro a sete vezes por semana 

     (   ) Duas vezes por semana  

     (   ) Uma vez por semana 

 

V. CONDIÇÕES DOMICILIARES 

 

21. O domicilio da família é: 

(   ) próprio de algum morador- já pago; 

(   ) próprio de algum morador- ainda pagando;  

(   ) alugado- valor do aluguel R$__________ 

(   ) cedido por empregador;  

(   ) cedido de outra forma;  

(   ) outra condição; 

 

22. Qual o material predominante nas paredes externas? 

(   ) Alvenaria com revestimento 

(   ) alvenaria sem revestimento 

(   ) madeira apropriada para construção (aparelhada)  

(   ) taipa revestida 

(   ) taipa não revestida 

(   ) madeira aproveitada  

(   ) palha 

(   ) outro material 

 

23. Qual o número de cômodos no domicilio?     

__________ cômodos 

(não considere como cômodos: corredores, varandas abertas, garagens ou outros 

compartimentos para fins não residenciais)  

 

24. Quantas pessoas moram em seu domicilio? 

_________________________ 

 

25.  A forma de abastecimento de água utilizada neste domicílio é: 

(    ) rede geral de distribuição; 

(    ) poço ou nascente na propriedade; 

(    ) poço ou nascente na propriedade;  

(    ) poço ou nascente fora da propriedade;  

(    ) carro-pipa;  

(    ) agua da chuva armazenada em cisterna; 

(    ) agua da chuva armazenada de outra forma;  

(    ) rio; açudes, lagos e igarapés;  

(    ) outros 

 

26. Utiliza sanitário ou buraco para dejeções, inclusive os localizados no terreno ou na 

propriedade? (Cercado por paredes de qualquer material)  

    (     )  Sim             (     ) Não  
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27. Quantos banheiros de uso exclusivo dos moradores existentes no domicilio? 

_______ banheiros 

 

28. O esgoto do banheiro ou sanitário é lançado (jogado) em:  

(    ) rede geral de esgoto pluvial     (    ) fossa séptica  (    ) fossa rudimentar 

(    ) vala       (    ) rio, lago ou mar  (    ) outro 

29.  O lixo deste domicilio é? 

( ) coletado diretamente por serviços de limpeza; 

( ) colocado em caçamba de serviço de limpeza; 

( ) queimado; 

( ) enterrado (na propriedade); 

( ) jogado em terreno baldio ou logradouro; 

( ) jogado em rio ou lago; 

( ) tem outro destino 

 

30.  Existe energia elétrica no domicilio? 

( ) sim, de companhia distribuidora?   

( ) sim, de outras fontes 

( ) não existe energia elétrica 

 

31.  Possui rádio 

( ) sim ( ) não 

 

32. Possui televisão? 

( ) sim ( ) não 

 

33. Possui máquina de lavar roupa? 

( ) sim ( ) não 

 

34.  Possui geladeira? 

( ) sim ( ) não 

 

35.  Possui telefone celular? 

( ) sim ( ) não 

 

36.  Possui telefone fixo? 

( ) sim ( ) não 

 

37.  Possui microcomputador? 

( ) sim ( ) não 

 

38.  Possui microcomputador com acesso a internet? 

( ) sim ( ) não 

 

39.  Possui motocicleta para uso particular? 

( ) sim ( ) não 

 

40.  Automóvel para uso particular? 

( ) sim ( ) não 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO A SER APLICADO JUNTO AOS GESTORES DOS 

EMPREENDIMENTOS DO PROJETO ESPERANÇA/COOESPERANÇA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS A SER APLICADO JUNTO AOS 

GESTORES DOS EMPREENDIMENTOS DO PROJETO 

ESPERANÇA/COOESPERANÇA 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

ENSAIOS SOBRE ECONOMIA SOLIDÁRIA À LUZ DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: UMA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DO PROJETO 

ESPERANÇA/COOESPERANÇA 

 

 

Questionário aplicado por: _________________________________________________ 

Empreendimento: ________________________________________________________ 

Nome do gestor: _________________________________________________________ 

 

 

DIMENSÕES DE SUSTENTABILIDADE 

 
I. DIMENSÃO ECONÔMICA  

 

A. Mercantil  

 

1. Quais produtos são comercializados do empreendimento? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Quais os três produtos com maior aceitação pelo mercado? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Quais os três produtos mais rentáveis? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Qual nota você atribuiria para a qualidade dos produtos do empreendimento? 

---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

                                                                                         

5. Quais são os consumidores dos produtos do empreendimento? 

Numere-os em grau de importância, sendo ‘1’ o menos importante e ‘10’ o mais importante. 

sem qualidade total qualidade 
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(   ) Poder público 

(   ) Empresas privadas 

(   ) Pessoas físicas 

(   ) ONGs 

(   ) Fundações 

(   ) Associações 

(   ) Sindicatos 

(   ) Igrejas 

(   ) Cooperativas 

( ) Outros _____________________________________________________________ 

 

 

6. Qual a receita média mensal da cooperativa? 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Qual a despesa média mensal da cooperativa? 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Qual a renda média mensal dos cooperados? 

 ___________________________________________________________________________ 

 

9. Qual proporção da renda total do cooperado advém de suas atividades no 

empreendimento? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

10. Em que medida a receita obtida através da venda dos produtos do empreendimento é 

suficiente para cobrir os seus custos? 

 

0 ----------------------------|------------------------------10 

                                                           

 

 

 

11. Quais os principais espaços para comercialização dos produtos do empreendimento? 

Numere em grau de importância, sendo ‘1’ o menos importante e ‘6’ o mais importante. 

(   ) Lojas ou espaços próprios 

(   ) Espaços de venda coletivo (centrais de comercialização, CEASA) 

(   ) Feiras livres 

(   ) Feiras e exposições eventuais/especiais 

(   ) Entrega direta ao cliente 

(   ) Outros. Quais? ____________________________________________________________ 

 

12. Quais as principais dificuldades encontradas para comercialização dos produtos? 

(Resposta múltipla) 

(  ) Falta de clientes 

(  ) Nenhum cooperado quer ficar responsável pelas vendas 

(  ) Nenhum cooperado sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação, etc) 

(  ) O empreendimento já sofreu muitos calotes (inadimplência) e não sabe como evitar 

(   ) Os preços praticados pelo empreendimento são muitos altos 

gera ganhos apenas cobre 

os custos 
não é suficiente 
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(   ) Os preços praticados pelo empreendimento são baixos e desvalorizados 

(   ) Os clientes exigem um prazo para pagamento 

(   ) Os compradores só compram em grande quantidade 

(   ) Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento 

(   ) Falta de capital de giro para vendas a prazo 

(   ) Agentes de mercado (concorrentes, atravessadores, monopólios) 

(   ) Transportes, estradas 

(   ) Falta de divulgação 

(   ) Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc) 

(   ) Outras dificuldades:________________________________________________________ 

(  ) O estabelecimento não enfrenta dificuldades 

 

13. O empreendimento teve algum projeto de financiamento aprovado? 

(   ) Sim 

(   ) Não (Se a resposta for “Não” passe para a questão 14) 

 

Se a resposta for “SIM”, quais foram os órgãos parceiros e qual o nome dos projetos? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

II. DIMENSÃO SOCIAL  

 

A. Atuação na sociedade 

14. O empreendimento tem alguma relação ou participa de movimentos sociais e populares? 

(   ) Sim      (   ) Não (Se a resposta for “não”, passe para a questão  16) 

  

15. Se a resposta for SIM, especifique que tipo de movimento o empreendimento participa: 

(múltiplas respostas) 

(   ) Movimento de luta pela terra e agricultura familiar 

(   ) Movimento sindical, urbano ou rural 

(   ) Movimento Comunitário 

(   ) Movimento de luta por moradia 

(   ) Movimento pela igualdade racial 

(   ) Movimento ambientalista 

(   ) Movimento religioso ou pastoral 

(   ) Outro movimento. 

Qual?________________________________________________________________ 

 

16. O empreendimento participa ou desenvolve alguma ação social na comunidade? 

(   ) Sim         (   ) Não (Se a resposta for “não”, passe para a questão 18) 

17. Se a resposta for SIM, em qual área: (múltiplas respostas) 

(   ) Educação 

(   ) Saúde 

(   ) Moradia 

(   ) Trabalho 

(   ) Redução da violência 

(   ) Meio ambiente 

(   ) Lazer / Esporte / Cultura / Religião 

(   ) Outra.  

Qual?________________________________________________________________ 



121 

 

 

   

 

 

 

 

IV. DIMENSÃO POLÍTICA  

 

A. Democracia Interna e Autogestão 

 

18. Quais as instâncias de Direção e Coordenação do empreendimento? (Resposta múltipla) 

(   ) Assembleia de sócios ou reunião do coletivo dos sócio 

(   ) Diretoria / Conselho Diretor / Coordenação 

(   ) Conselho Administrativo Conselho Fiscal 

(   ) Núcleos ou Comissões, Grupos de Trabalho 

(   ) Outra. Qual? ______________________________________________________________ 

 

 

19. Qual nota você atribuiria para avaliar o comprometimento dos cooperados com as 

atividades de gestão e produção da cooperativa? 

---------------------------------------------------------- 

0                                                                              10 

                                                                  

 

 

 

20. Como são tomadas as decisões no empreendimento? (Resposta múltipla) 

(   ) Em Assembleia Geral 

(   ) Reunião Realizada somente com a diretoria e coordenadores dos núcleos 

(   ) Comissões de produção, através de reunião com os cooperados 

(   ) Qualquer cooperado pode tomar decisão de maneira isolada 

(   ) Outras: ____________________________________________________________ 

 

21. Como é decidido o que fazer com as sobras/superávits conseguidas através da 

comercialização?  

 (   ) Em Assembleia Geral 

 (   ) Reunião Realizada somente com a diretoria e coordenadores dos núcleos 

 (   ) Não se sabe o que é feito com as sobras/superávits 

 (   ) O  empreendimento não possui sobras/superávits 

 (   ) Outros ____________________________________________________________ 

 

22. O empreendimento tem autonomia para decidir sobre o próprio destino? 

(   ) Sim, mas precisa de apoio ou assessoria de parceiros 

(   ) Sim, sem precisar de apoio ou assessoria de parceiros 

(   ) Não, ficando na dependência de apoio ou assessoria de parceiros 

(   ) Outra: Explique: _____________________________________________________ 

 

 

23. Como é organizado o trabalho no empreendimento? Quem decide? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

total 

comprometimento 

nenhum 

comprometimento 
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24. Qual nota você atribuiria para avaliar o processo de troca de informação no 

empreendimento? 

---------------------------------------------------------- 

0                                                                              10 

                                                    

 

 

 

B. Nível institucional 

 

25. O empreendimento participa de alguma rede ou fórum de articulação? 

(   ) Sim      (   ) Não (Se a resposta for “não”, passe para a questão 27) 

 

26. Se a resposta for SIM, especifique de que tipo de rede ou fórum de articulação o 

empreendimento participa: (múltiplas respostas) 

(   ) Rede de produção/comercialização.  

Qual?______________________________________________________________________ 

 

(   ) Complexos cooperativos.  

Qual?______________________________________________________________________ 

 

(   ) Federações de cooperativas.  

Qual?______________________________________________________________________ 

 

(   ) Outras articulações ou redes.  

Qual?______________________________________________________________________ 

 

(   ) Fórum ou Rede de Economia Solidária.  

Qual?______________________________________________________________________ 

(   ) Centrais de comercialização.  

 

Qual?______________________________________________________________________ 

 

(   ) Movimento social ou sindical.  

Qual?______________________________________________________________________ 

 

(   ) ONG, Igrejas, Pastorais, Fundações.  

Quais?______________________________________________________________________ 

(   ) Outro.  

 

Qual?______________________________________________________________________ 

 

  

nenhuma troca de 

informações 

total troca de 

informações 
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V. DIMENSÃO GESTÃO  

 

A. Grau de comprometimento dos cooperados com a gestão do empreendimento 

 

27. Com que frequência os cooperados comparecem às Assembleias ou reuniões do coletivo 

dos sócios? 

---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

 

28. Qual o grau de participação dos cooperados nas decisões que dizem respeito à gestão 

do empreendimento? 

 

 

---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

29. A cooperativa possui planejamento? 

 (   ) Sim        (   ) Não (se a resposta for “NÃO” passe para questão 38) 

 

30. Se a resposta por “Sim”, esse planejamento é: 

(   ) Mensal 

(   ) Bimestral 

(   ) Trimestral 

(   ) Semestral 

(   ) Anual 

(   ) Outro:  

Qual?________________________________________________________________ 

 

 

31. Quem participa da elaboração do planejamento? 

(   ) Somente a Diretoria e os Coordenadores dos Núcleos 

(   ) Cada núcleo faz seu Planejamento separado 

(   ) Todos os cooperados participam do Planejamento 

(   ) Outro: _____________________________________________________________ 

 

32. Em que medida as metas do planejamento conseguem ser realizadas dentro dos prazos 

estabelecidos     

---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

 

33. Existe no empreendimento um processo de avaliação da realização das metas/tarefas 

contidas no planejamento? 

nenhuma é realizada todas são realizadas 

nunca participam sempre participam 

nunca frequentam sempre frequentam 
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      (   ) Sim         (   ) Não 

 

 

34. Existe controle das tarefas/metas ou objetivos estabelecidos no planejamento? 

(   ) Sim         (   ) Não (se a resposta for “NÃO” passe para questão 38) 

 

35. Esse controle se dá: (múltiplas respostas) 

(    ) Pela utilização de planilhas de acompanhamento financeiro 

(    ) Pelas visitas e acompanhamento nos locais de produção 

( ) Por reuniões periódicas de prestação de contas com os responsáveis/coordenadores 

 (    ) Outra: ____________________________________________________________ 

 

Que nota você daria para a eficiência dos mecanismos de atingimento das metas                                    

---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

36. Quais as dificuldades encontradas pelo empreendimento para tornar o controle mais 

eficiente? (Múltipla resposta) 

(   ) A distância e dificuldade de comunicação entre os núcleos de produção 

(   ) Falta de conhecimento técnico por parte dos responsáveis pelo controle 

(   ) Falta de comprometimento e responsabilidade dos cooperados 

(   ) Movimentação operacional e financeira muito elevada 

(   ) Falta de transparência 

(   ) Outras: ____________________________________________________________ 

 

37. O que poderia ser feito para melhorar a eficiência do controle do empreendimento? 

________________________________________________________________________ 

 

B. Construção do Vínculo Associativo 

 

38. Como você identifica as relações entre os cooperados do empreendimento? (resposta 

múltipla) 

(   ) Mais pessoais do que profissionais 

(   ) Mais profissionais do que pessoais 

(   ) Apenas pessoais 

(   ) Apenas profissionais 

(   ) Existe um equilíbrio entre a relação pessoal e a profissional 

(   ) De concorrência 

(   ) De cooperação 

(   ) Outras _____________________________________________________________ 

 

39. Na sua opinião, as relações entre os cooperados, citadas acima: 

(   ) ajudam o trabalho na cooperativa 

(  ) não exercem influência sobre o trabalho na cooperativa 

(   ) atrapalham o trabalho na cooperativa 

Por que? ______________________________________________________________ 

 

 

nenhuma eficiência total eficiência 
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40. Quando um cooperado passa por dificuldades: 

(    ) Os demais cooperados não reagem. 

(    ) Os demais cooperados reagem positivamente. 

(  ) Os demais cooperados reagem negativamente.  

Como: _______________________________________________________________ 

 

41. Como são tratados os conflitos na cooperativa? 

 (   ) Em Assembleia com opinião de todos 

 (   ) Isolados pelos próprios cooperados envolvidos no conflito 

 (   ) Apenas pela diretoria 

 (   ) Outros:____________________________________________________________ 

 

42. Quais os critérios para o ingresso de novos membros na cooperativa? 

_____________________________________________________________________ 

  

43. Quais as razões para desligamento de algum membro do grupo? (resposta múltipla) 

(   ) Falta de confiança 

(   ) Briga com os demais cooperados 

(   ) Falta constantes e injustificadas nas Assembleias 

(   ) Improdutividade do cooperado 

(   ) Outros: ____________________________________________________________ 

 

 

VI. DIMENSÃO FORMAÇÃO:  

 

A. Cooperativismo/Associativismo 

 

44. Você conhece os princípios cooperativistas? 

(   ) Sim    (   ) Não (se a reposta for “NÃO” passe para a questão 47) 

 

45. Se a resposta for SIM, diga quais princípios cooperativistas você conhece. (Resposta 

múltipla) 

(   ) Adesão voluntária e livre 

(   ) Gestão democrática 

(   ) Participação econômica dos membros 

(   ) Autonomia e independência 

(   ) Educação, formação e informação 

(   ) Intercooperação 

(   ) Interesse pela comunidade 

(   ) Autogestão 

(   ) Nenhum dos anteriores 

 

46. Se a resposta for SIM, diga quais dos princípios cooperativistas são observados no 

empreendimento? (Resposta múltipla) 

(   ) Adesão voluntária e livre 

(   ) Gestão democrática 

(   ) Participação econômica dos membros 

(   ) Autonomia e independência 

(   ) Educação, formação e informação 

(   ) Intercooperação 
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(   ) Interesse pela comunidade 

(   ) Autogestão 

(   ) Nenhum dos anteriores 

 

B. Conhecimentos Técnicos 

 

47. Se existir cooperação entre a UFSM, outras instituições e o empreendimento, em quais 

áreas esses órgãos tem contribuído? Quais os minicursos ou capacitações foram 

ofertados para os cooperados? (Resposta múltipla) 

(   ) Formação cooperativista e associativista 

(   ) Formação de redes e parcerias 

(   ) Comercialização dos produtos 

(   ) Conquista de novos clientes 

(   ) Formação de Preço e conhecimento do custo dos produtos 

(   ) Prestação de contas (elaboração de planilhas e controles financeiros) 

(   ) Elaboração de Assembléias e Reuniões 

(   ) Melhoramento do Processo de Produção ( diversificação da produção, aumento da 

produção, embalagens...) 

(   ) Elaboração do Plano de Negócios 

(   ) Gestão (Planejamento, Organização, Direção e Controle) 

(   ) Estatuto e Regimento Interno 

(   ) Captação de recursos (elaboração de projetos) 

(   ) Logística 

(   ) Marketing 

(   ) Gestão de resíduos sólidos/lixo 

(   ) Gerenciamento de pragas nas lavouras 

(   ) Produção agroecológica  

(   ) Gerenciamento do solo  

(   ) Reciclagem de resíduos orgânicos (sobras de alimentos, excrementos animais, etc.) 

 (   ) Outras. Quais? ______________________________________________________ 

 

48. De acordo com a lista acima, enumere em grau de contribuição de 1 a 15: 

 (   ) Formação cooperativista e associativista 

(   ) Formação de redes e parcerias 

(   ) Comercialização dos produtos 

(   ) Conquista de novos clientes 

(   ) Formação de Preço e conhecimento do custo dos produtos 

(   ) Prestação de contas (elaboração de planilhas e controles financeiros) 

(   ) Elaboração de Assembléias e Reuniões 

(   ) Melhoramento do Processo de Produção ( diversificação da produção, aumento da 

produção, embalagens...) 

(   ) Elaboração do Plano de Negócios 

(   ) Gestão (Planejamento, Organização, Direção e Controle) 

(   ) Estatuto e Regimento Interno 

(   ) Captação de recursos (elaboração de projetos) 

(   ) Logística 

(   ) Marketing 

(   ) Gestão de resíduos sólidos/lixo 

(   ) Gerenciamento de pragas nas lavouras 

(   ) Produção agroecológica  
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(   ) Gerenciamento do solo  

(   ) Reciclagem de resíduos orgânicos (sobras de alimentos, excrementos animais, etc.) 

(   ) Outras. Quais? ______________________________________________________ 

 

49. Caso tenha havido formação em cooperativismo e associativismo, em que medida essa 

formação foi aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

50. Caso tenha havido formação em redes e parcerias, em que medida essa formação foi 

aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

51. Caso tenha havido formação em comercialização dos produtos, em que medida essa 

formação foi aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

52. Caso tenha havido formação em conquista de novos clientes, em que medida essa 

formação foi aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

 

53. Caso tenha havido formação em formação de preço e conhecimento do custo dos 

produtos, em que medida essa formação foi aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

54. Caso tenha havido formação em prestação de contas (elaboração de planilhas e controles 

financeiros), em que medida essa formação foi aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

 

55. Caso tenha havido formação em elaboração de Assembleias e reuniões, em que medida 

essa formação foi aplicada no empreendimento? 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 
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       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

56. Caso tenha havido formação em melhoramento do processo de produção (diversificação 

da produção, aumento da produção, embalagens...), em que medida essa formação foi 

aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

57. Caso tenha havido formação em elaboração do Plano de Negócios, em que medida essa 

formação foi aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

58. Caso tenha havido formação em gestão (Planejamento, Organização, Direção e 

Controle), em que medida essa formação foi aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

59. Caso tenha havido formação em elaboração de estatuto e regimento interno, em que 

medida essa formação foi aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

60. Caso tenha havido formação em captação de recursos (elaboração de projetos), em que 

medida essa formação foi aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

61. Caso tenha havido formação em logística, em que medida essa formação foi aplicada 

no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

62. Caso tenha havido formação em marketing, em que medida essa formação foi aplicada 

no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 
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0%                                                                            100% 

 

 

 

63. Caso tenha havido formação em gestão de resíduos sólidos/lixo, em que medida essa 

formação foi aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

64. Caso tenha havido formação em gerenciamento de pragas nas lavouras, em que medida 

essa formação foi aplicada no empreendimento? 

       ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

65.  
 

 

66. Caso tenha havido formação em produção agroecológica, em que medida essa formação 

foi aplicada no empreendimento? 

                     ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

67. Caso tenha havido formação em gerenciamento do solo, em que medida essa formação 

foi aplicada no empreendimento? 

                        ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

68. Caso tenha havido formação quanto ao uso de resíduos orgânicos, em que medida essa 

formação foi aplicada no empreendimento? 

 

         ---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

 

 

 

C. Apoio Institucional 

 

69. De quem o empreendimento recebe ou recebeu apoio financeiro?  

 

Parcerias Finalidade do recurso 

Poder Público Federal  

Poder Público Estadual  

Poder Público Municipal  

ONGs  

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 

não foi aplicada foi completamente aplicada 
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Fundações  

Associações  

Universidades  

Bancos  

Sindicatos  

Empresas  

Igrejas  

Partidos políticos  

Pessoas físicas  

Outras parcerias - especificar:  

  

 

 

70. Qual o tipo de apoio NÃO financeiro já foi ou é dado ao empreendimento e por quem? 

 

Tipo de apoio Responsável pelo apoio Finalidade 

Imóveis emprestados ou doados (por 

exemplo, sede para funcionamento) 

  

Equipamentos, móveis ou utensílios 

emprestados ou doados 

  

Qualificação profissional, técnica, 

gerencial  

  

Formação sócio-política (autogestão, 

cooperativismo, economia solidária) 

  

Assistência jurídica   

Assessoria em marketing e na 

comercialização dos produtos 

  

Diagnóstico, planejamento e análise 

de viabilidade econômica 

  

Assessoria na constituição, 

formalização ou no registro 

  

Assessoria na gestão do 

Empreendimento 

  

Trabalho voluntário   

Mutirões   

Outros (especificar)   

 

71. Quem apoia ou assessora o empreendimento e sua gestão? 

(   ) UFSM. Como? _________________________________________________ 

(   ) SEBRAE Como? _______________________________________________ 

(   ) EMATER Como? _______________________________________________ 

(   ) Sindicatos. Quais e como? ________________________________________ 

_ ________________________________________________________________ 

(   ) Outras entidades. Quais e como? ___________________________________ 

_ ________________________________________________________________ 

 

VII. DIMENSÃO AMBIENTAL  

A. Gestão de resíduos 



131 

 

 

   

 

 

72. Qual o destino dos resíduos sólidos gerados pelo empreendimento? 

 

(  ) Apenas aterro sanitário comum 

(  ) Aterro sanitário e reciclagem (no próprio empreendimento) 

(  ) Seleção e envio de materiais recicláveis para órgão responsável 

 

73. Em que medida os resíduos sólidos gerados pelo processo produtivo do 

empreendimento são reciclados? 

---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

                                                                         

 

 

B. Matriz energética 

74. Em que medida o empreendimento faz uso de alguma fonte energética limpa/renovável 

(biogás, etanol, biodiesel, biomassa, biodigestão etc.)? 

---------------------------------------------------------- 

0%                                                                            100% 

 

                           

 

 

 

 

75. Há o uso de compostagem, produção de gás através de biodigestores ou outro tipo 

alternativo de recuperação de resíduos orgânicos por parte dos empreendimentos? 

(   ) Compostagem 

(   ) Biodigestor 

(   ) Outro: _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

AS QUESTÕES A SEGUIR DESTINAM-SE PRINCIPALMENTE AOS 

EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS: 

 

A. Agroecologia 

76. Qual o método utilizado para o gerenciamento de pragas nas lavouras? 

(    ) Defensivos orgânicos 

(    ) Rotação de culturas 

(     ) Defensivos tradicionais (pesticidas químicos, etc.) 

 

77. Há o uso de sementes crioulas pelos grupos agrícolas? 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

78. Existe um banco de sementes crioulas no empreendimento? 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

79. Em que proporção a produção de alimentos do empreendimento é orgânica certificada? 

todas as fontes 

energéticas são 

renováveis 

nenhuma 

energia 

renovável 

nada é reciclado tudo é reciclado 
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---------------------------------------------------------- 

         0%                                                                            100% 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C – DIMENSÕES E VARIÁVEIS PARA A ESTIMATIVA DO ÍNDICE 

FUZZY DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA EMPREENDIMENTOS 

ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS 

 

Quadro1– Dimensões e variáveis para estimativa do índice fuzzy de desenvolvimento 

sustentável para empreendimentos econômicos solidários 

 

DIMENSÃO 
VARIÁVEL DE 

ENTRADA 
DESCRIÇÃO DO INDICADOR 

COLETA DE 

DADOS18 

Dimensão 

Econômica 

Alcance no mercado 
Indica o perfil de consumidores que o 

empreendimento consegue atingir. Questão 4 

  Indica em que medida a receita obtida através da 

venda dos produtos do empreendimento é 

suficiente para cobrir os seus custos. 
Questão 7 

Ganhos monetários 

Dimensão 

Social 

Qualidade de vida dos 

cooperados 

Indica o nível de bem-estar dos cooperados e foi 

auferido pelo inverso do nível de pobreza 

multidimensional, calculado na primeira parte do 

trabalho, através do método Alkire-Foster. 

Quanto menor o nível de pobreza 

multidimensional dos cooperados do 

empreendimento em análise, maior o nível de 

qualidade de vida.  

Questionário 1 

(ANEXO A) 

Q = 1/H 

, onde H é a 

incidência de 

pobreza 

multidimensional 

entre os indivíduos 

do grupo em análise 

Atuação do 

empreendimento na 

sociedade 

Indica a atuação do empreendimento em 

movimentos sociais e o desenvolvimento de 

alguma ação social na comunidade em que está 

inserido.  

Questões 11 a 14 

Dimensão 

Política 

Grau de democracia 

interna e autogestão 

Indica o comprometimento do cooperados com a 

gestão do empreendimento, como se dá o 

processo de tomada de decisões, além do 

processo de troca de informações entre os 

cooperados. 

Questões 16, 17 e 21 

Articulação em redes 
Indica a participação do empreendimento em 

redes ou fóruns de articulação.  Questão 22  

Dimensão 

Gestão 
Planejamento  

Indica a existência de planejamento das tarefas e 

metas do empreendimento.  Questões 26 e 27 

                                                 

 

 
18 Todas as questões dessa análise referem-se ao questionário 2 (APÊNDICE B), salvo indicação contrária. 

nenhum 

produto é 

orgânico 

todos os 

produtos são 

orgânicos 
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Grau de 

comprometimento dos 

cooperados 

Indica o nível de frequência dos cooperados às 

Assembleias, bem como sua participação nas 

discussões referentes à gestão do 

empreendimento.  

Questões 24 e 25 

Grau de cooperação 

interna 

Indica a forma como são gerenciados os 

conflitos na cooperativa, além de tratar de como 

as relações entre os cooperados influenciam no 

processo produtivo.  

Questões 37 e 39. 

Dimensão 

Formação 

Conhecimento teórico 

Indica o nível de conhecimento dos princípios 

cooperativistas e mostra como estes princípios 

são observados pelos cooperados dentro do 

empreendimento. 

Questões 42 a 44 

Apropriação do 

conhecimento 

Indica o nível de cooperação entre o 

empreendimento, a UFSM e outras instituições, 

através da existência de minicursos e do nível de 

aplicação destes.  

Questões 45 a 65 

Apoio institucional 

Indica o número de órgãos que colaboram com o 

empreendimento, tanto no apoio financeiro, 

quanto nas questões e assessoria e gestão. 

Questões 66 a 68 

Dimensão 

Ambiental 

Produção certificada 

de orgânicos e uso de 

sementes crioula* 

(apenas para grupos 

agrícolas) 

Indica a proporção de produção orgânica do 

empreendimento, além da existência do uso de 

sementes crioulas. Questões 75 e 77 

Reciclagem de 

resíduos sólidos 

Indica o nível de reciclagem dos resíduos 

gerados na produção e o destino do lixo. Questões 69 e 70 

Uso de fontes 

energéticas renováveis 

Indica o nível de uso de fontes de energia limpa 

pelo empreendimento. Questões 71 e 72 

Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa bibliográfica. 

 

 

4.5.2.1 Dimensão Econômica 

 

As Figuras 1 e 2 expressam as funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos 

para a percepção dos cooperados em relação ao nível de ganho monetário dentro do 

empreendimento e o seu nível de alcance de mercado, respectivamente. 

 

Figura 1 – Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Ganhos Monetários” 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para o subconjunto “Insuficiente” elencou-se a função de pertinência trapezoidal, com 

os parâmetros (0; 0; 2; 4). Já para os subconjuntos “Cobre Custos” e “Gera Ganhos” foram 

selecionadas funções de pertinência trapezoidais, onde os parâmetros definidos são (2; 4; 6; 8) 

e (6; 8; 10; 10), respectivamente. 

 

Figura 2 – Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Alcance de Mercado” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto à variável “Alcance de Mercado”, foram definidos o subconjunto “Baixo 

Alcance”, com função de pertinência triangular, com os parâmetros (0; 0; 1);  além dos 
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subconjuntos “Médio Alcance” e “Alto Alcance”, com os parâmetros funções de pertinência 

trapezoidais, onde os parâmetros definidos são (0; 1; 2; 3) e (2; 3; 10; 10), nessa ordem. 

Entendeu-se que uma maior diversificação do perfil de público demandante dos produtos dos 

empreendimentos tornaria estes últimos menos dependentes de apenas um tipo de consumidor. 

Dessa forma, à medida que se diversifica os perfis de consumidores atingidos pelo 

empreendimento, bem como aja uma gradação nos ganhos monetários advindos da 

comercialização dos produtos, contribui-se para sua melhor sustentabilidade econômica. 

Isto posto, é apresentada abaixo a base de regras da dimensão econômica aqui 

explicitada: 

 

Quadro 2 - Base de Regras para a Dimensão Econômica 

  
Baixo Alcance de 

Mercado 

Médio Alcance de 

Mercado 

Alto Alcance de 

Mercado 

Ganho Insuficiente Baixa Sustentabilidade Baixa Sustentabilidade 

Média 

Sustentabilidade 

Cobre Custos Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Alta 

Sustentabilidade 

Gera Ganhos Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Alta 

Sustentabilidade 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Pelo visto acima, a base de regras da dimensão econômica é formada por uma coleção 

de proposições na forma ‘Se-então’ e foi construída fundamentada na revisão de literatura e na 

percepção da presente autora.  

 

4.5.2.2 Dimensão Social 

 

A variável de saída dessa dimensão é apresentada na figura a seguir: 
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Figura 3 – Funções e parâmetros dos subconjuntos fuzzy da variável de saída “Dimensão Social” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O intervalo de 0 a 1 está associado à sustentabilidade social do empreendimento em 

análise, considerando sua atuação na sociedade e a qualidade de vida dos cooperados desse tipo 

de empreendimento. Dessa forma, foram definidos três subconjuntos para essa variável de 

saída, a saber: Baixa, Média e Alta Sustentabilidade Social. Considera-se que, as notas auferidas 

de 0 a 0.4 referem-se a uma baixa sustentabilidade social, com diferentes graus de pertinência, 

entre 0.2 e 0.8 há média sustentabilidade social, entre 0.6 e 1, há alta sustentabilidade social, 

por fim. 

 

4.5.2.3 Dimensão Política 

 

As Figuras 4 e 5 expressam as funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos 

para a percepção dos cooperados em relação ao nível de democracia e autogestão dentro do 

empreendimento e o seu grau de articulação em redes, respectivamente. 
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Figura 4 – Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Democracia Interna/Autogestão” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para o subconjunto ‘Baixa Democracia’ elencou-se a função de pertinência trapezoidal, 

com os parâmetros (0; 0; 2; 3). Já para os subconjuntos ‘Média e Alta Democracia’ foram 

selecionadas funções de pertinência trapezoidais, onde os parâmetros definidos são (2; 3; 4; 5) 

e (4; 5; 6; 6), respectivamente. 

 

Figura 5 – Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Articulação em Redes” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quanto à variável ‘Articulação em Redes’, foram definidos o subconjunto “Baixa 

Articulação”, com função de pertinência triangular, com os parâmetros (0; 0; 1);  além dos 

subconjuntos “Médio Alcance” e “Alto Alcance”, com os parâmetros funções de pertinência 

trapezoidais, onde os parâmetros definidos são (0; 0,5; 1,5; 2) e (1,5; 2; 8; 8), nessa ordem, uma 

vez que, em geral, percebe-se que ainda existe grande dificuldade de articulação dos 

empreendimentos de economia solidária em redes, grupos que se articulam pelo menos em um 

tipo de rede já estão em uma condição melhor do que é visto costumeiramente .  

Da análise de literatura e prática, entendeu-se que a existência de vínculos mais 

democráticos dentro dos empreendimentos e a sua participação em redes e fóruns de articulação 

contribui para a perpetuação desse empreendimento ao longo do tempo em parâmetros mais 

sustentáveis. Assim, à medida em que se observa um maior nível de democracia interna, bem 

como exista algum tipo de articulação do empreendimento dentro de movimentos sociais (de 

economia solidária ou não), contribui-se para sua melhor sustentabilidade política. 

É apresentada abaixo a base de regras da dimensão econômica aqui explicitada: 

 

Quadro 3 - Base de Regras para a Dimensão Política 

  Baixa Articulação Média Articulação Alta Articulação 

Baixa Democracia Baixa Sustentabilidade Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Média Democracia Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Alta Democracia Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim como as demais bases de regras deste trabalho, a base de regras da dimensão 

política é formada por uma coleção de proposições na forma ‘Se-então’ e foi construída 

fundamentada na revisão de literatura e na percepção da presente autora.  

 

4.5.2.4 Dimensão Gestão 

 

As Figuras 6 a 8 expressam as funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos 

para a percepção dos cooperados em relação à existência de planejamento dentro do 

empreendimento, ao comprometimento dos cooperados, capturado pela sua frequência e 

participação nas reuniões do grupo, além do nível de cooperação entre os seus membros, 

respectivamente. 
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Figura 6 –Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Planejamento” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para o subconjunto “Baixo Planejamento” elencou-se a função de pertinência 

trapezoidal, com os parâmetros (0; 0; 1; 2). Já para os subconjuntos “Médio Planejamento” e 

“Alto Planejamento” foram selecionadas funções de pertinência trapezoidais, onde os 

parâmetros definidos são (1; 2; 4; 6) e (4; 6; 12; 12), respectivamente. Ressalta-se que o 

parâmetro aqui utilizado se refere ao número de vezes por ano em que houve algum tipo de 

reunião de planejamento entre os membros do empreendimento (reuniões mensais, bimestrais 

etc.). 

 

Figura 7 – Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Comprometimento” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quanto à variável ‘comprometimento dos cooperados’, foram definidos os subconjuntos 

“Baixo, Médio e Alto Comprometimento”, com funções de pertinência trapezoidais, com os 

parâmetros (0; 0; 2; 4); (2; 4; 6; 8) e (6; 8; 10; 10), respectivamente. 

 

Figura 8 – Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Cooperação” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A respeito da variável ‘cooperação, foram definidos os subconjuntos “Baixa, Média e 

Alta Cooperação”, com funções de pertinência trapezoidais, onde os parâmetros definidos são 

(0; 0; 0,2; 0,4), (0,2; 0,4; 0,6; 0,8) e (0,6; 0,8; 1; 1), nessa ordem.  

 Dessa forma, uma vez que aja um aumento da regularidade de planejamento da 

produção no empreendimento e exista maior participação e frequência dos cooperados nas 

reuniões, além de um nível satisfatório de cooperação mútua entre eles, contribui-se para sua 

melhor sustentabilidade gerencial. 

Abaixo, seguem as vinte e sete regras diretamente associadas à dimensão gestão. Para 

fins de ilustração, foram elaboradas três tabelas considerando os três subconjuntos da variável 

de entrada “Planejamento”. No Quadro 4, considerou-se a situação em que o planejamento é 

baixo. Neste caso, quando o comprometimento for baixo, independentemente do nível de 

cooperação, espera-se que a sustentabilidade gerencial também seja baixa.  
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Quadro 4 - Base de Regras para a Dimensão Gestão, considerando-se baixo planejamento 

 Em caso de baixo planejamento e: 

  Baixa Cooperação Média Cooperação Alta Cooperação 

Baixo Comprometimento Baixa Sustentabilidade Baixa Sustentabilidade Baixa Sustentabilidade 

Médio Comprometimento Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Alto Comprometimento Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme o Quadro 5, dado que o planejamento é médio, se o e o comprometimento for 

baixo e a cooperação também o for, tem-se baixa sustentabilidade da dimensão gestão. Ainda, 

a sustentabilidade da dimensão gestão é considerada média nos casos em que há baixa 

cooperação e médio comprometimento, baixa cooperação e alto comprometimento, média 

cooperação e médio comprometimento, média cooperação e baixo comprometimento, e, 

finalmente, alta cooperação e baixo comprometimento.  A sustentabilidade da dimensão gestão 

é considerada alta nos casos em que há média cooperação e alto comprometimento, e alta 

cooperação e alto comprometimento. 

 

Quadro 5 - Base de Regras para a Dimensão Gestão, considerando-se médio planejamento 

 Em caso de médio planejamento e: 

  Baixa Cooperação Média Cooperação Alta Cooperação 

Baixo Comprometimento Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Médio Comprometimento Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Alto Comprometimento Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Quadro 6, considerou-se a situação em que o planejamento é alto. Neste caso, 

quando a cooperação for alta, independentemente do nível de comprometimento, espera-se que 

a sustentabilidade gerencial também seja alta. Caso semelhante ocorre quando o 

comprometimento for alto. Além disso, a sustentabilidade gerencial é baixa, quando a 

cooperação e o comprometimento forem baixos, e a sustentabilidade é média, quando há baixa 

cooperação e médio comprometimento, no caso de média cooperação e baixo 

comprometimento, e quando tanto cooperação e comprometimento são médios. 
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Quadro 6 - Base de Regras para a Dimensão Gestão, considerando-se alto planejamento 

 Em caso de alto planejamento e: 

  Baixa Cooperação Média Cooperação Alta Cooperação 

Baixo Comprometimento Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Médio Comprometimento Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Alto Comprometimento Alta Sustentabilidade Alta Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tal como as demais, a base de regras da dimensão econômica é formada por uma 

coleção de proposições na forma ‘Se-então’ e foi construída fundamentada na revisão de 

literatura e na percepção da presente autora. Porém, dados que agora existem três variáveis 

compondo a dimensão, a base de regras possui 27 regras (33). 

 

4.5.2.5 Dimensão Formação 

 

As Figuras 9 a 11 expressam as funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos 

para a percepção dos cooperados em relação ao seu nível de conhecimento teórico, ao patamar 

de apropriação do conhecimento do grupo, além do nível de apoio institucional alcançado por 

este, respectivamente. 

 

Figura 9 – Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Conhecimento Teórico” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para os subconjuntos “Baixo, Médio e Alto Conhecimento Teórico”, elencou-se funções 

de pertinência trapezoidais, com os parâmetros (0; 0; 6; 9), (6; 9; 12; 15) e (12; 15; 18; 18), 

respectivamente. Os parâmetros fazem referência ao número de opções elencadas no 

questionário B, ligados aos princípios cooperativistas conhecidos e observados pelos 

cooperados em seus respectivos empreendimentos. 

 

Figura 10 – Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Apropriação do Conhecimento” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Quanto à variável ‘apropriação do conhecimento’, foram definidos os subconjuntos 

“Baixa, Média e Alta Apropriação do Conhecimento”, com funções de pertinência trapezoidais, 

com os parâmetros (0; 0; 2; 4); (2; 4; 6; 8) e (6; 8; 10; 10), respectivamente.  Tais parâmetros 

estão vinculados ao número de minicursos e capacitações recebidas pelos cooperados do 

empreendimento, bem como à aplicação do que foi aprendido nessa formação dentro do 

empreendimento. 
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Figura 11 – Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Apoio Institucional” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No que se refere à variável “Apoio Institucional”, foram definidos os subconjuntos 

“Baixo Médio e Alto Apoio Institucional”, com funções de pertinência trapezoidais, onde os 

parâmetros definidos são (0; 0; 1; 2), (1; 2; 3; 4) e (3; 4; 14; 14), nessa ordem, fazendo referência 

ao número de instituições que prestaram algum tipo de apoio ao empreendimento.  

Abaixo, seguem as vinte e sete regras diretamente associadas à dimensão formação. Para 

fins de ilustração, foram elaboradas três tabelas considerando os três subconjuntos da variável 

de entrada “Conhecimento Teórico”. No Quadro 7, considerou-se a situação em que o 

conhecimento teórico é baixo. Neste caso, quando o apoio institucional for baixo, 

independentemente do nível de aplicação do conhecimento, espera-se que a sustentabilidade da 

dimensão formação também seja baixa.  

 

 

Quadro 7 - Base de Regras para a Dimensão Formação, considerando-se baixo conhecimento 

teórico 

 Em caso de baixo conhecimento teórico e: 

  Baixa Aplicação Média Aplicação Alta Aplicação 

Baixo Apoio Institucional Baixa Sustentabilidade Baixa Sustentabilidade Baixa Sustentabilidade 

Médio Apoio Institucional Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Alto Apoio Institucional Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

v Fonte: Elaborado pela autora. 
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Conforme o Quadro 8, dado que o conhecimento teórico é médio, se o e o apoio 

institucional for baixo e a aplicação também o for, tem-se baixa sustentabilidade da dimensão 

gestão. Ainda, a sustentabilidade da dimensão gestão é considerada média nos casos em que há 

baixa aplicação e médio apoio institucional, baixa aplicação e alto apoio institucional, média 

aplicação e médio apoio institucional, média aplicação e baixo apoio institucional, e, 

finalmente, alta aplicação e baixo apoio institucional.  A sustentabilidade da dimensão formação 

é considerada alta nos casos em que há média aplicação e alto apoio institucional, e alta 

aplicação e alto apoio institucional. 

 

Quadro 8 - Base de Regras para a Dimensão Formação, considerando-se médio conhecimento 

teórico 

 Em caso de médio conhecimento teórico e: 

  Baixa Aplicação Média Aplicação Alta Aplicação 

Baixo Apoio Institucional Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Médio Apoio Institucional Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Alto Apoio Institucional Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Quadro 9, considerou-se a situação em que o conhecimento teórico é alto. Neste 

caso, quando a aplicação for alta, independentemente do nível de apoio institucional, espera-se 

que a sustentabilidade gerencial também seja alta. Caso semelhante ocorre quando o apoio 

institucional for alto. Além disso, a sustentabilidade da dimensão formação é baixa, quando a 

aplicação e o apoio institucional forem baixos, e a sustentabilidade é média, quando há baixa 

aplicação e médio apoio institucional, no caso de média aplicação e baixo apoio institucional, 

e quando tanto aplicação e apoio institucional são médios. 

 

Quadro 9 - Base de Regras para a Dimensão Formação, considerando-se alto conhecimento 

teórico 

 Em caso de alto conhecimento teórico e: 

  Baixa Aplicação Média Aplicação Alta Aplicação 

Baixo Apoio Institucional Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Médio Apoio Institucional Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Alto Apoio Institucional Alta Sustentabilidade Alta Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Tal como a base de regras da dimensão gestão, a base da dimensão formação possui 27 

regras e é composta por uma coleção de proposições na forma ‘Se-então’. 
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4.5.2.6 Dimensão Ambiental 

 

As Figuras 12 e 13 expressam as funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy 

definidos para a percepção dos cooperados em relação à existência de reciclagem dos resíduos 

gerados pela produção no empreendimento, além da utilização de fontes energéticas renováveis 

pelo grupo, respectivamente. 

 

Figura 12 –Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Reciclagem” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Para os subconjuntos “Baixa, Média e Alta Reciclagem”, elencou-se funções de 

pertinência trapezoidais, com os parâmetros (0; 0; 0,2; 0,4), (0,2; 0,4; 0,6; 0,8) e (0,6; 0,8; 1; 

1), respectivamente. 
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Figura 13 – Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Energia Renovável” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quanto à variável “Energia Renovável”, foram definidos os subconjuntos “Baixo, 

Médio e Alto Uso de Energia Renovável”, com funções de pertinência trapezoidais, com os 

parâmetros (0; 0; 0,2; 0,4), (0,2; 0,4; 0,6; 0,8) e (0,6; 0,8; 1; 1), nessa ordem. 

Para os grupos agrícolas investigados, além das variáveis já citadas, introduz-se a 

variável “Agroecologia”, evidenciada abaixo: 
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Figura 14 – Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Agoecologia” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No que se refere à essa variável, foram definidos os subconjuntos “Baixa, Média e Alta 

Produção Agroecológica”, com funções de pertinência trapezoidais, onde os parâmetros 

definidos são (0; 0; 0,2; 0,4), (0,2; 0,4; 0,6; 0,8) e (0,6; 0,8; 1; 1), nessa ordem, fazendo 

referência ao nível de produção orgânica, ao uso de adubação também desse tipo, além da 

utilização de sementes crioulas.  

Para os dois primeiros grupos, os de panificação e artesanato, foram implementadas 9 

regras, dada a interação entre as variáveis “Reciclagem” e “Energia Renovável”. As regras são 

demonstradas no Quadro abaixo: 

 

Quadro 10 - Base de Regras para a Dimensão Ambiental, considerando os grupos panificação 

e artesanato 

  Baixa Reciclagem Média Reciclagem Alta Reciclagem 

Baixa Energia Renovável Baixa Sustentabilidade Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Média Energia Renovável Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Alta Energia Renovável Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Do mesmo modo, abaixo seguem as vinte e sete regras associadas à dimensão ambiental 

para os grupos agrícolas. Para fins de ilustração, foram elaboradas três tabelas considerando os 

três subconjuntos da variável de entrada ‘agroecologia’. No Quadro 11, considerou-se a 

situação em que há baixa produção agroecológica. Neste caso, quando o uso de energia 
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renovável for baixo, independentemente do nível de reciclagem, espera-se que a 

sustentabilidade da dimensão ambiental também seja baixa.  

 

Quadro 11- Base de Regras para a Dimensão Ambiental para os grupos agrícolas, considerando-

se baixa produção agroecológica 

 Em caso de baixa produção agroecológica e: 

  Baixa Reciclagem Média Reciclagem Alta Reciclagem 

Baixa Energia Renovável Baixa Sustentabilidade Baixa Sustentabilidade Baixa Sustentabilidade 

Média Energia Renovável Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Alta Energia Renovável Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme o Quadro 12, dado que o conhecimento teórico é médio, se o e o uso de 

energia renovável for baixo e a reciclagem também o for, tem-se baixa sustentabilidade da 

dimensão ambiental. Ainda, a sustentabilidade dessa dimensão é considerada média nos casos 

em que há baixa reciclagem e médio uso de energia renovável, baixa reciclagem e alto uso de 

energia renovável, média reciclagem e médio uso de energia renovável, média reciclagem e 

baixo uso de energia renovável, e, finalmente, alta reciclagem e baixo uso de energia renovável.  

A sustentabilidade da dimensão ambiental é considerada alta nos casos em que há média 

reciclagem e alto uso de energia renovável, e alta reciclagem e alto uso de energia renovável. 

 

Quadro 12 - Base de Regras para a Dimensão Ambiental para os grupos agrícolas,        

considerando-se média produção agroecológica 

 Em caso de média produção agroecológica e: 

  Baixa Reciclagem Média Reciclagem Alta Reciclagem 

Baixa Energia Renovável Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Média Energia Renovável Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade 

Alta Energia Renovável Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Quadro 13, considerou-se a situação em que o conhecimento teórico é alto. Neste 

caso, quando a reciclagem for alta, independentemente do nível de uso de energia renovável, 

espera-se que a sustentabilidade ambiental também seja alta. Caso semelhante ocorre quando o 

uso de energia renovável for alto. Além disso, a sustentabilidade da dimensão ambiental é baixa, 

quando a reciclagem e o uso de energia renovável forem baixos, e a sustentabilidade é média, 

quando há baixa reciclagem o e médio uso de energia renovável, no caso de média reciclagem 

e baixo uso de energia renovável, e quando tanto reciclagem e uso de energia renovável são 

médios. 
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Quadro 13 - Base de Regras para a Dimensão Ambiental para os grupos agrícolas, 

considerando-se alta produção agroecológica 

 Em caso de alta produção agroecológica e: 

  Baixa Reciclagem Média Reciclagem Alta Reciclagem 

Baixa Energia Renovável Baixa Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Média Energia Renovável Média Sustentabilidade Média Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

Alta Energia Renovável Alta Sustentabilidade Alta Sustentabilidade Alta Sustentabilidade 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

A base de regras da dimensão ambiental foi produzida usando-se a mesma lógica das 

bases anteriores. 

 

4.5.2.7 Índice de Desenvolvimento Sustentável em Empreendimentos Econômicos Solidários 

(IDeSEES) 

 

As Figuras 14 a 20 expressam as funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy 

definidos para as dimensões que compõem o índice: 

 

Figura 14 –Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Dimensão Econômica” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 15 –Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Dimensão Social” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Figura 16 –Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Dimensão Política” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  



152 

 

 

   

 

Figura 17 –Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Dimensão Gestão” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 18 –Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Dimensão Formação” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 19 –Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de entrada 

“Dimensão Ambiental” 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Todas as variáveis acima apresentadas possuem subconjuntos com funções de 

pertinência trapezoidais, onde os parâmetros definidos são (0; 0; 0,2; 0,4), (0,2; 0,4; 0,6; 0,8) e 

(0,6; 0,8; 1; 1), em ordem gradativa fazendo referência ao nível de sustentabilidade de cada 

dimensão. 

Seguido da modelagem das variáveis de entrada e saída, construiu-se a base de regras 

fuzzy dos sistemas de inferência. Tendo em vista a existência de seis variáveis e três 

subconjuntos (baixo, médio e alto) para cada sistema, resultou-se em 729 regras. Dada a 

limitação de inserção manual desse grande número de regras, optou-se por avaliar apenas os 

casos devidamente expressos através das saídas obtidas no nível secundário para cada 

dimensão. A despeito dessa dificuldade metodológica, abaixo é explicita a composição da base 

de regras para o IDeSEE: 

  



154 

 

 

   

 

Figura 20 –Funções de pertinência dos subconjuntos fuzzy definidos para a variável de saída 

“Índice de Sustentabilidade de EES” 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Título do projeto: Ensaios sobre economia solidária à luz do desenvolvimento sustentável: uma 

análise da experiência do Projeto Esperança/Cooesperança 

Pesquisador responsável: Sibele Vasconcelos de Oliveira 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/ Departamento de 

Economia e Relações Internacionais  

Telefone e endereço postal completo: Ex: (55) 98172-6569. Avenida Roraima, 1000, prédio 

74c, sala 4158, 97105-970 - Santa Maria - RS. 

Local da coleta de dados: Santa Maria (RS). 

 

Eu Sibele Vasconcelos de Oliveira, responsável pela pesquisa “Ensaios sobre economia 

solidária à luz do desenvolvimento sustentável: uma análise da experiência do Projeto 

Esperança/Cooesperança”, o convidamos a participar como voluntário deste nosso estudo.  

Esta pesquisa pretende analisar as experiências do projeto Esperança/Cooesperança de 

Santa Maria (RS) e suas contribuições para a promoção da economia solidária e do 

desenvolvimento sustentável no Rio Grande do Sul. Acreditamos que ela seja importante 

porque a economia solidária traz em seus aspectos basilares a proposição de novas formas de 

gestão organizacional e das práticas produtivas, as quais tem potencial para influir sobre as 

relações de trabalho, através do fortalecimento de práticas de cooperação e autogestão, além de 

fomentar novas formas de lidar com a natureza, impulsionando um desenvolvimento 

ambientalmente sustentável e socialmente justo. De fato, esta é a intenção desta pesquisa, 

explorando as especificidades da ação do Projeto Esperança/Cooesperança no município de 

Santa Maria (RS). Para sua realização será feito o seguinte: i) coleta e análise de dados 

secundários, através da consulta à base de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística; ii) coleta e análise de dados primários, através da aplicação de questionários junto 

aos participantes do Projeto Esperança/Cooesperança e aos empreendedores em economia 

solidária em Santa Maria (RS). Sua participação constará de respondente dos questionários 

previamente elaborados pelas pesquisadoras. 

 É possível que aconteçam os seguintes desconfortos ou riscos: você terá de expor sua 

percepção sobre as variáveis contempladas na pesquisa e poderá ocupar cerca de 30 minutos de 

seu tempo com o entrevistador/pesquisador. Caso você se sinta incomodado com as perguntas, 
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é direito seu interromper a entrevista e, desta forma, o entrevistador irá embora (ou você poderá 

simplesmente responder às perguntas que desejar). Os benefícios que esperamos com o estudo 

são: ter a oportunidade de refletir sobre a realidade cotidiana dos participantes do Projeto 

Esperança/Cooesperança, bem como dos empreendimentos vinculados ao movimento de 

economia solidária no município de Santa Maria (RS). 

Durante todo o período da pesquisa você terá a possibilidade de tirar qualquer dúvida ou 

pedir qualquer outro esclarecimento. Para isso, entre em contato com algum dos pesquisadores 

ou com o Comitê de Ética em Pesquisa. 

Você tem garantida a possibilidade de não aceitar participar ou de retirar sua permissão a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão. As informações desta 

pesquisa serão confidenciais e poderão divulgadas, apenas, em eventos ou publicações, sem a 

identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o 

sigilo sobre sua participação. Também serão utilizadas imagens. 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelos 

pesquisadores. Fica, também, garantida indenização em casos de danos comprovadamente 

decorrentes da participação na pesquisa. 

 

Autorização 

Eu, ______________________, após a leitura ou a escuta da leitura deste documento e 

ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as 

minhas dúvidas, estou suficientemente informado, ficando claro para que minha participação é 

voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda 

de qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos 

quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de 

confidencialidade. Diante do exposto e de espontânea vontade, expresso minha concordância 

em participar deste estudo e assino este termo em duas vias, uma das quais foi-me entregue. 

 

 Assinatura do voluntário 

 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE  

 

Santa Maria, RS, ..../...../2018. 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Título do projeto: ENSAIOS SOBRE ECONOMIA SOLIDÁRIA À LUZ DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DO 

PROJETO ESPERANÇA/COOESPERANÇA 

Pesquisador responsável: SIBELE VASCONCELOS DE OLIVEIRA 

Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

Telefone para contato: 55 981726569 

Local da coleta de dados: SANTA MARIA (RS) 

 

 

Os responsáveis pelo presente projeto se comprometem a preservar a confidencialidade 

dos dados dos participantes envolvidos no trabalho, que serão coletados por meio da aplicação 

de questionários, no município de Santa Maria (RS).  

Informam, ainda, que estas informações serão utilizadas, única e exclusivamente, no 

decorrer da execução do presente projeto e que as mesmas somente serão divulgadas de forma 

anônima, bem como serão mantidas no seguinte local: UFSM, Avenida Roraima, 1000, prédio 

74c, Departamento de Economia e Relações Internacionais, sala 4158, 97105-970 - Santa Maria 

– RS, por um período de cinco anos, sob a responsabilidade de Sibele Vasconcelos de Oliveira. 

Após este período os dados serão destruídos. 

Este projeto de pesquisa foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da UFSM em ...../....../......., com o número de registro Caae ......................... 

 

 

Santa Maria,..........de ............................de 2018. 

 

 

......................................................................... 

Sibele Vasconcelos de Oliveira 
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APÊNDICE F – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 


