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RESUMO

Este artigo analisa o caso de um empreendimento econômico solidário - Unidade de Beneficiamento de 
Coco Macaúba – UBCM, no Norte de Minas Gerais, e sua capacidade de contribuir para a promoção do 
Desenvolvimento Territorial, utilizando de suas potencialidades naturais (Coco Macaúba) e buscando 
combater a degradação ambiental do rio Riachão. Discute-se a conexão entre a Economia Solidária, 
considerando relações de cooperação, estratégias solidárias e práticas de autogestão, na organização, 
produção e comercialização da Macaúba; e se essas ações de estratégias de trabalho e renda para 
indivíduos excluídos do padrão de desenvolvimento da região Norte de Minas Gerais são capazes de 
construir um projeto de desenvolvimento territorial (endógeno) alternativo, com preservação ambiental. 
Para a análise empírica da realidade socioeconômica do empreendimento foi elaborado um questionário 
com questões referentes a quatro núcleos: dimensão social, econômica, ambiental e institucional. Num 
segundo momento, efetuaram entrevistas não diretivas a algumas lideranças da Economia Solidária, bem 
como a observação sistematizada e participante da produção, organização e comercialização no EES, 
a partir dos aspectos relacionados à cooperação, solidariedade, autogestão, manejo adequado do meio 
ambiente e ação econômica. O artigo está estruturado em seis seções, sendo que a primeira trás uma 
breve descrição do que é um empreendimento econômico solidário (EES) e os princípios norteadores da 
Economia Solidária. No segundo momento procurou-se fazer uma análise da possível conexão entre as 
estratégias de Desenvolvimento Territorial e os empreendimentos solidários. A terceira seção apresenta 
os procedimentos metodológicos do estudo. A quarta seção trata da experiência econômica solidária da 
UBCM, de modo a observar seus aspectos econômicos e organizacionais, e se esse contribui para uma 
territorialidade que favorece a emergência de um projeto territorial endógeno e alternativo com respeito 
às questões ambientais. Por fim, a última seção trás as conclusões, sendo que a UBCM apresenta um 
bom nível organizacional e produtivo, com domínio das técnicas de produção de torta de macaúba, sabão 
em barra e em pó, óleo da polpa de macaúba, endocarpo, sementes e mudas de macaúba. O grupo está 
mobilizado em prol do manejo adequado da macaúba e da conservação do rio Riachão.
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INTRODUÇÃO

Empreendimentos econômicos solidários (EES) compreendem organizações coletivas, tais 
como: associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de trocas, redes 
etc. Seus participantes são trabalhadores sócios, que exercem coletivamente a gestão de atividades de 
produção de bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito, de comercialização e de consumo 
solidário (Atlas da Economia Solidária no Brasil, 2005-2007), cujo objetivo principal é possibilitar a 
subsistência dos sócios, por meio da negação da relação empregado-empregador. 

Nos EES a produção e comercialização devem seguir uma nova “racionalidade econômica”, 
diferente da presente no sistema de mercado, sustentada em valores solidários como: solidariedade, 
cooperação, autonomia, igualdade entre outros (GAIGER et al., 1999, p.22). Vale ressaltar que diversas 
formas de organização social da economia são possíveis, sendo no ‘sistema de mercado’ apenas uma. 

O sistema de mercado caracteriza-se pela troca monetária enquanto forma de integração prevalente 
na sociedade, sendo a produção destinada a obter lucro. Já na ‘economia de não mercado’, os produtores 
de bens e serviços, não visam necessariamente trocas monetárias, podendo utilizar, também, trocas 
por mercadorias ou serviços de valor equivalente, pautando suas relações por solidariedade, amizade, 
parentesco entre outras (CANGIANI, 2012).

A maioria dos EES está organizada sob os princípios da Economia Solidária, cuja abordagem 
teórica supõe outro olhar sobre o funcionamento da sociedade e do mercado. Vale-se de uma racionalidade 
especial, diferente de outras racionalidades econômicas, o que Razeto (1997) denominou de fator ‘C’, 
que diz respeito à cooperação, comunidade, colaboração, coordenação e coletividade, cinco fatores que 
estabelecem outros tipos de fluxos e relações, não apenas econômicos.

No Brasil, o termo Economia Solidária ganhou destaque a partir de meados dos anos de 1980, 
resultante da crise socioeconômica das décadas de 1980 e 1990, na qual o Brasil, devido ao baixo 
crescimento econômico, a abertura comercial e a reestruturação produtiva vivenciou o fechamento 
de indústrias, aumentando o desemprego e a informalidade no mercado de trabalho, assim como a 
intensificação da desregulamentação das relações trabalhistas, por meio do enfraquecimento do poder 
de negociação dos sindicatos. Na década de 1990 há surgimento de várias cooperativas, empresas de 
autogestão e outros empreendimentos congêneres.  Já o espaço de discussão e articulação nacional 
começou a ser formado durante as atividades da Economia Solidária no I Fórum Social Mundial, em 
novembro de 2002, resultando na criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, 
no ano de 2003, (SINGER, 2002 a) (SENAES/MTE, 2005/2007). Um marco importante para essas 
organizações. 

EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E ESTRATÉGIAS DE 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL  

A perspectiva da Economia Solidária na prática do desenvolvimento é  um modelo alternativo, 
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utilizando de tecnologias apropriadas às especificidades locais e ao uso adequado dos recursos produtivos 
da localidade. 

As localidades constituem territórios e se considerarmos as solidariedades locais como elemento 
fundamental para a promoção do desenvolvimento sob a perspectiva da Economia Solidária, a promoção 
do desenvolvimneto territorial vai muito além do crescimento econômico e pressupõe mobilização social, 
laços de cooperação recíprocos, sistema produtivo local com respeito à cultura, manejo adequado dos 
recursos naturais, e com o objetivo de assegurar a qualidade de vida dos habitantes. 

Para esse estudo adotaremos como perspectiva de analise o conceito de território enquanto 
construção social, ou como definiu Ortega e Matos (2013, p.1) “o território enquanto construção social 
apoiada na cooperação e reciprocidade, ainda que de natureza conflituosa”. Ou seja, o território como 
uma construção social, política e histórica, enquanto espaço de ação coletiva em prol do desenvolvimento 
econômico local. 

Haesbaert (2006) procura discutir as várias concepções de território, num esforço de síntese, 
agrupando-as entre quatro vertentes básicas (HAESBAERT, 2006, p.40): 

Vertente Política:a)  referida às relações espaço-poder em geral ou jurídico-política relativas a todas as 
relações de espaço-poder institucionalizadas. Para Haesbaert é a vertente mais difundida, na qual o território é 
visto como um espaço delimitado e controlado, onde se exerce um determinado poder, na maioria das vezes, mas 
não exclusivamente, relacionado ao poder político do Estado. 

Vertente Cultural ou simbólico-cultural:b)  nessa concepção prioriza-se a dimensão simbólica e mais 
subjetiva do território, sobretudo, como o produto das relações sociais de um grupo em relação ao seu espaço 
vivido.

Vertente Econômica:c)  é a vertente menos difundida e enfatiza a dimensão espacial das relações econômicas. 
O território é tratado como fonte de recursos ou incorporado ao embate entre classes sociais e a relação capital-
trabalho, como produto da divisão ‘territorial’ do trabalho. 

Vertente Natural:d)  trata das relações da sociedade com a natureza (clima, solo, relevo, vegetação etc.).

Nossa analise busca identificar um pouco de cada uma dessas vertentes, isso porque vários são os 
agentes sociais capazes de atuar na construção, emergência ou reprodução dos territórios. 

Nesse sentido, os territórios vão além da divisão espacial geográfica do Estado-Nação; são 
construções socioeconômicas e institucionais realizadas por diferentes atores sociais, apoiadas na vertente 
política, econômica, cultural ou simbólico-cultural sobre o ambiente biofísico (natural). (BORDIEU, 
2007; HAESBAERT, 2006; ORTEGA, 2008). Podem ser construídos e descontruídos nas mais diversas 
escalas se alterando no espaço e no tempo, enquanto processo da própria dinâmica social (SOUZA, 
1995). 

Nesse sentido, o objetivo desse artigo é compreender, por meio de pesquisa de campo, com o 
empreendimento econômico solidário - Unidade de Beneficiamento de Coco Macaúba – UBCM, que 
exerce coletivamente a produção, comercialização e gestão de atividades, no território Norte Mineiro, 
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sua capacidade concreta em traçar o futuro e melhorar as condições socioeconômicas na sua localidade 
respeitando uso adequado dos recursos naturais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com o intuito de operacionalizar a pesquisa e responder ao objetivo proposto optou-se pelo 
‘estudo de caso’ na Unidade de Beneficiamento de Coco Macaúba – UBCM.   

A decisão pelo estudo de caso, como forma de coleta de dados, deve-se ao fato de que tanto o 
desenvolvimento territorial como a Economia Solidária se referem a um conjunto de ações socioeconômicas 
e institucionais que são articuladas por diferentes atores sociais que juntos buscam novas formas de gerir 
o desenvolvimento. Nessa perspectiva, fazia-se necessário uma abordagem metodológica de investigação 
especialmente adequada para compreender, explorar e descrever acontecimentos e contextos complexos 
do comportamento humano, econômico e social na geração de trabalho e renda, de forma cooperativa e 
solidária no Norte de Minas Gerais. 

Chizzotti (2003, p. 78-79) aponta a pesquisa qualitativa como a mais adequada quando se pretende 
abranger a conduta humana e o contexto social. Isso acontece, segundo o autor, porque a pesquisa 
qualitativa abriga correntes de investigação bem diferentes, mas que em síntese, se fundamentam em 
alguns pressupostos contrários ao modelo experimental de um padrão único de pesquisa para todas as 
ciências. Sendo que a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre 
o mundo real e o sujeito, uma interdependência entre o sujeito e o objeto que não se pode resumir a dados 
isolados (CHIZZOTTI, 2003). 

Quanto à análise de dados, Brandão (1999) recomenda cuidado ao tratar os fatos sociais como se 
fossem fenômenos naturais que podem ser previstos, provocados e controlados num laboratório.  Para 
Chizzotti (2003) o conhecimento: 

[...] não se traduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-
observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-
lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e 
relações que sujeitos concretos criam em suas ações. (CHIZZOTTI, 2003, p. 79). 

Nesse sentido, nosso desejo de compreender a atuação do sócio (membro participante diretamente 
do empreendimento econômico solidário) nesse projeto de transformação da realidade territorial/local, 
por meio de suas ações apoiadas na solidariedade, reciprocidade, confiança e cooperação, apoiou-se na 
pesquisa qualitativa, obedecendo ao método indutivo, com coleta de dados por meio de estudo de caso. 

Para finalizar, foi realizado um estudo etnográfico a partir das narrativas e memórias dos próprios 
associados/cooperados (entrevistas, conversas, fotografias e notas de campo). Segundo Saville-Troike 
(1987), a pesquisa etnográfica investiga como os significados sociais são criados e situados na rede 
de relações tecidas em uma comunidade por meio de suas próprias narrativas e memórias. Assim, 
destacaram-se alguns elementos que estão presentes na maioria das falas dos sócios entrevistados 
quanto ao seu modo de vida, organização, produção e sua localidade. Isto permitiu vivenciar o dia-a-dia 
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do empreendimento, observar as atividades realizadas, as relações afetivas existentes, interações com 
comunidades circunvizinhas, a relação de liderança, decisões realizadas em grupo, desavenças, dentre 
outros aspectos. 

UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE COCO MACAÚBA – UBCM

A UBCM é gestada pela Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Riacho 
D’Antas e Adjacências, está localizada na fazenda Santa Cruz, munícipio de Montes Claros – MG. A 
associação existe desde 1995 e foi criada em um momento de mobilização social de várias comunidades 
rurais de quatro municípios do Norte de Minas Gerais: Montes Claros, Mirabela, Brasília de Minas e 
Coração de Jesus, que solicitavam a restauração e conservação do Rio Riachão. 

O Riachão é uma sub-bacia pertencente à bacia do Rio Pacuí um afluente do Rio São Francisco. 
Nasce na Lagoa Tiririca, no munícipio de Montes Claros, e se estende pelos municípios de Mirabela, 
Coração de Jesus e Brasília de Minas, percorrendo um trecho de 94 km com vários afluentes. Conforme 
o mapa 11.

Mapa 1 – Localização da Bacia do Riachão na Microrregião de Montes Claros - MG

1  ATLAS, Digital das Águas de Minas: uma ferramenta para o planejamento e gestão dos recursos 
hídricos. EUCLYDES, P. H. (Coord.) 2. ed. Belo Horizonte: rural minas; Viçosa, MG: UFV. ; Dispo-
nível em: http://www.atlasdasaguas.ufv.br/alto_e_medio_sao_francisco/impacto_ambiental_relevante_
na_sub_bacia_do_rio_riachao_norte_de_minas_gerais.html; Acesso em; 28/09/2012.
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Fonte: Atlas do Zoneamento Agroclimático do estado de Minas Gerais, 2012.

O Riachão foi motivo de disputa, pelo acesso e uso da água do e solo,  entre produtores irrigantes, 
que utilizam a água para o cultivo de grandes lavouras, e comunidades rurais locais, que praticavam 
a agropecuária, pequenas roças de arroz, milho, feijão, mandioca e coletavam frutos silvestres como 
coco macaúba, pequi, coquinho azedo, mangaba, cagaita, panã, entre outros, para complementar sua 
subsistência.

A paisagem da região do Riachão se alterou a partir da década de 1970 com os incentivos para a 
‘modernização’ do Norte de Minas Gerais. Nesse período incentivou-se a monocultura de eucaliptos e a 
prática da pecuária, impactando negativamente no uso da água. 

Segundo os agricultores cooperados à UBCM, a escassez de água se deve a área degradada 
para implantação de grandes lavouras irrigadas e ao uso de pivô central na nascente do Rio. Estas 
práticas culminaram em um conflito ambiental principalmente nos anos de 1995, ano que o rio secou 
pela primeira vez, e 2000, ano de uma nova seca. 

 A escassez de água e a degradação do Riachão impactam diretamente  a vida de 2.291 famílias de 
agricultores que vivem na localidade, na qual 420   só no alto Riachão (AFONSO & PEREIRA, 2005). 
Muitas dessas famílias tiveram a produção da própria subsistência alimentar diminuída, obrigando-os a 
migrarem para os centros urbanos em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Aqueles que 
resistiram e permaneceram no Riachão, agricultores familiares, precisaram buscar diferentes alternativas 
para complementar sua subsistência. Conforme relato de sócios entrevistados: 

Com uso do pivô, com as plantações de eucaliptos só ficou a degradação, a seca, 
a miséria e a pobreza dessa gente. (E2)

Já não era possível viver só da plantação, do que se colhia da terra. Íamos para 
a cidade em busca de trabalho. (E4)

Como reação ao quadro de pobreza e prosseguindo com a mobilização em prol da conservação do 
Riachão, a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Riacho D’Antas e Adjacências 
se transformou na Cooperativa da Unidade de Beneficiamento de Coco Macaúba – COOPUBCM no ano 
de 2000. Os cooperados preocupados com as condições socioeconômicas dos agricultores familiares da 
localidade mobilizaram-se para a geração de trabalho e renda, utilizando os recursos naturais disponíveis 
na localidade, mas principalmente a macaúba.

Para viabilizar o trabalho da COOPUBCM os cooperados buscaram o apoio financeiro e técnico 
da CODEVASF para a construção física da sede da Cooperativa e de um galpão para armazenamento 
e beneficiamento dos frutos de macaúba, aquisição de ferramentas, maquinários e viveiros de mudas.  
Assim, constatou-se que:

Foi da crise que resolvemos usar as riquezas do Riachão para melhorar a renda 
das famílias [...] aqui é um lugar muito rico em frutas, plantas...mas tudo tava 
acabando. Mas a principal riqueza é o coco macaúba e tá ajudando toda a gente 
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do lugar a viver melhor. (E1).

 
A Macaúba

De acordo com as Diretrizes e Recomendações Técnicas para Adoção de Boas Práticas de Manejo 
para o Extrativismo do Fruto da Macaúba/Bocaiúva publicado em 20142, a macaúba é uma palmeira 
também conhecida como bocaiúva, coco-de- espinho, mamacauba, etc., cujo fruto pode ser utilizado 
como matéria-prima para a produção de óleo, farinha, carvão, entre outros coprodutos.  A fruticultura 
pode ocorrer durante todo o ano e os frutos amadurecem, principalmente, entre os meses de setembro e 
janeiro. Ainda de acordo com essas diretrizes e recomendações, basicamente, toda produção de frutos da 
macaúba vem do extrativismo que consiste na coleta dos cocos caídos das palmeiras, sendo que os frutos 
podem ser armazenados por até 10 dias sem qualquer tratamento para sua conservação. 

O documento, trás, ainda informações sobre a distribuição geográfica dessa palmeira que se 
estende do México à Argentina, embora sua ocorrência seja mais abundante nas Antilhas, Costa Rica, 
Paraguai e Brasil. É uma planta presente em quase todo o território brasileiro, com elevadas concentrações 
nos biomas do Cerrado e Pantanal que se estende pelos estados de Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, havendo formações secundárias como capoeiras e capoeirões.  

Apesar da palmeira de macaúba ser bastante resistente às secas, queimadas e pragas, é importante 
considerar que sua área de ocorrência sofreu redução considerável devido ao desmatamento e ao uso 
do solo para a agricultura. Situação similar à observada na localidade do Riachão, mas esse quadro de 
desmatamento vem se alterando devido à atuação da comunidade local preocupada com a conversação 
e manejo adequado do coco de macaúba. 

Em 2011 a COOPUBCM se transformou na Cooperativa do Riacho D’Antas - Cooper Riachão.  
Isso aconteceu porque os cooperados da COOPUBCM foram procurados para estabelecer uma parceria 
com a Petrobrás para produção de óleo da polpa e da amêndoa da macaúba para biodiesel. Entretanto, 
o projeto não avançou, visto que o óleo de macaúba deveria ter até 55% de acidez para viabilizar a 
produção, o que não foi possível obter com a tecnologia de extração usada pelos cooperados. Em 2014 
estabeleceu-se outro mercado de óleo, firmando um contrato de vinte anos com uma empresa produtora 
de biodiesel em São Paulo, que aceita acidez de até 80%. No ano de 2015, a Cooper Riachão voltou a 
negociar com a Petrobrás, mas até o fim da dessa pesquisa não haviam chegado a um acordo. 

O Empreendimento UBCM

A cooperativa Cooper Riachão – empreendimento econômico solidário - Unidade de 
Beneficiamento do Coco Macaúba - UBCM conta atualmente com 20 membros diretamente envolvidos 
no processo de produção e comercialização, mas apenas 18 foram localizados para responder a essa 
pesquisa. Segundo dados da pesquisa, aproximadamente 240 famílias são beneficiadas indiretamente 

2  Diretrizes e Recomendações Técnicas para Adoção de Boas Práticas de Manejo para o Extrativismo do Fruto da 
Macaúba/Bocaiúva (Acrocomia spp.). Brasília/DF. Novembro de 2014. 51 págs. 
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na coleta do fruto de macaúba. Essas famílias coletam os frutos, buscando o menor impacto ambiental 
possível para não danificar as palmeiras de macaúba. Selecionam os frutos, separando bons e estragados, 
e entregam os frutos a Cooperativa em caixas de 20 a 30 quilos, ao preço de R$ 5,00 a caixa (preço em 
dezembro de 2014). 

Os 20 cooperados da UBCM recebem os frutos e os transformam em outros produtos 
comercializados pelo empreendimento, são eles: torta de macaúba, para ração animal; sabão em barra 
e em pó; óleo da polpa, matéria prima para o sabão e biocombustível; endocarpo, substituto da brita e 
enchimento para vasos de orquídeas; sementes e mudas de macaúba.    

Entre  os 18 sócios entrevistados na UBCM  há uma maior  participação de  homens, sendo  
72,2% (13 sócios), enquanto 27,8% são mulheres (5 sócias). Com relação à origem dos sócios, a maioria 
(55,6%) é natural do município de Mirabela, 22,2% do município de Montes Claros, 16,7% do munícipio 
de Coração de Jesus e 5,6% do município de Brasília de Minas, conforme apresentado no GRAF. 1:

GRAF. 1 – Origem dos Sócios - UBCM.
Fonte: Pesquisa de campo UBCM, 2014/15.

O fato de todos os sócios pesquisados terem respondido ser de municípios do Norte de Minas 
Gerais e residirem na comunidade rural de Riacho Dantas é um acontecimento relevante, visto o processo 
migratório e a crescente urbanização ocorridos na Região nos anos de 1970, resultado dos investimentos 
do Estado na tentativa de modernização da agricultura na Região. A permanência dessas famílias no 
meio rural demonstra sua busca pelo desenvolvimento territorial, utilizando de suas potencialidades 
naturais e do saber local para a geração de trabalho e renda como alternativa para a superação da pobreza. 
Ressaltando que a cooperativa UBCM se constituiu a partir da  organização coletiva de agricultores 
familiares  para a conservação do Rio Riachão e toda a sua biodiversidade, entre ela a palmeira de 
Macaúba. 

Quase 45% dos sócios tem idade entre 30 e  50 anos, sinalizando que quanto maior a idade, talvez mais 
difícil seja obter uma colocação no mercado de trabalho formal e no meio urbano, o que também explicaria a busca 
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pelo empreendimento autogestionário como alternativa de ocupação e complemento da renda. De maneira que o 
empreendimento econômico solidário é uma possibilidade de geração de trabalho e renda de caráter importante 
para essa população diante das dificuldades socioeconômicas e ambientais que viam enfrentando. 

Cerca de 40% tem uma média de apenas quatro anos de estudos e outros 40% uma média de oito anos 
de estudos. Esses dados indicam o baixo nível de escolaridade dos sócios. O nível educacional de adultos e 
crianças é componente crucial do processo de desenvolvimento territorial. Dos sócios que têm filho em idade 
escolar (38,9%), relataram que todos os filhos estão frequentando a escola. Sendo que 16,7% frequentam a escola 
na própria localidade, 5,6% no município de Mirabela (cidade mais próxima dos domicílios), 11,1% em outro 
município da Região (Montes Claros) e 5,6% em outro município do Estado (o filho é universitário).

Com relação aos motivos que levaram os sócios a empreenderem solidariamente, 100% 
disseram que o que o motivou a participar do movimento de conversação do Riachão foi  a necessidade 
de complementação da renda familiar, mas sem esquecer-se da conservação do meio ambiente, 
principalmente da Macaúba.   

De acordo com a pesquisa, a renda familiar dos cooperados, depois do EES, é de um salário 
mínimo (66,7%), seguido de 16,7% que recebem menos de um salário e 16,7% que recebem mais de um 
até dois salários. 

Quando questionados sobre outras fontes de renda, 61,1% disseram que desenvolve outra atividade 
que gera renda, além do empreendimento e 38,9% disseram que não desenvolvem outra atividade que 
gera renda. Vale ressaltar que dos 18 entrevistados, 13 (72,2%) são proprietários rurais, agricultores 
familiares, que plantam pequenas roças de milho, feijão, mandioca, entre outras; cultivam hortaliças 
diversas e coletam frutos silvestres (TAB. 1).  

Dos 61,1% (11 sócios) que responderam desenvolver outra atividade econômica 
que gera renda, todos os 11 sócios citaram o extrativismo de plantas e frutos da localidade 
como complemento na renda da família, sendo (além do coco macaúba) o pequi, coquinho 
azedo, a mangaba, cagaita, panã, entre outros. O que vai ao encontro com o pensamento de 
Polanyi (2012) sobre o modo de vida comunitária e a economia de subsistência compreendida 
enquanto um processo instituído de integração e dependência do homem com o meio natural 
local. 

TABELA 1: Remuneração e Fontes de Renda dos Cooperados da UBCM
Renda depois de cooperado ao EES

Remuneração Frequência Percentual (%)
Menos de 1 salário 3 16,7
Um salário 12 66,7
Mais de 1 até 2 salários 3 16,7
Desenvolve outra atividade que gera renda além do EES
Sim 11 61,1
Não 7 38,9

Atividade econômica além do EES
Trabalhador rural (empregado) 1 5,6
Trabalhador rural (proprietário) 13 72,2
Empregado do comércio ou indústria 2 11,2
Empregado do município ou Estado 2 11,2

Fonte: Pesquisa de campo – UBCM 2014/15

  Tratando do tempo que já são sócios do empreendimento, 55,6% dos entrevistados são sócios 
há mais de 10 anos, 33,3%, de 5 a 10 anos, 5,6% de 2 a 5 anos e 5,6% de 1 a 2 anos. Ou seja, a maioria 
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(88,9%) é sócia  desde o início do empreendimento, o que é um bom indicador de maturidade e coesão 
organizacional. 

Sobre a gestão participativa no empreendimento solidário, todos os sócios, (100%), responderam 
que participam das decisões referentes ao empreendimento, não havendo concentração das decisões e do 
controle. As decisões são tomadas em reuniões mensais e em assembleia de sócios, convocada quando 
necessária, determinando relações horizontais de poder, fator determinante para a construção de um 
projeto de desenvolvimento territorial endógeno e alternativo. 

Ainda com relação à gestão do empreendimento UBCM constatou-se a presença de algumas 
lideranças internas, com engajamento expresso de maneira e intensidade diferentes. São os sócios que 
estão envolvidos de maneira mais direta na produção e na organização da rotina do empreendimento. Foi 
possível observar que esses sócios detém maior conhecimento técnico sobre a produção e o cotidiano 
operacional do empreendimento influenciando as escolhas e decisões desses sócios. 

CONCLUSÃO 

Diante dessa contextualização, concluímos que a UBCM é formada por agricultores familiares 
envolvidos em um projeto de desenvolvimento territorial endogenamente construído. Mobilizados pela 
necessidade de enfrentar o quadro de pobreza rural e escacasses de água em que viviam, a partir da 
mobilização em prol da conservação do rio Riachão, esses agricultores familiares mobilizaram-se para a 
geração de trabalho e renda, utilizando os recursos naturais disponíveis na sua localidade e idealizaram um 
empreendimento econômico solidário como tentativa de alcançar melhores condições socioeconômica 
e ambiental. 

Esse empreendimento apresenta um bom nível organizacional e produtivo, com domínio das 
técnicas de produção de torta de macaúba, sabão em barra e em pó, óleo da polpa de macaúba, endocarpo, 
sementes e mudas de macaúba; engajamento nas questões referentes ao empreendimento e cotidiano da 
localidade, o que não exclui a presença de conflitos internos.   


