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RESUMO: A economia solidária apresenta-se em contraposição ao sistema capitalista com afinco no 
cooperativismo, inclusão social e econômica, autogestão, democracia, sustentabilidade, geração de 
trabalho e renda, minimização da pobreza e da miséria, igualdade, solidariedade, desenvolvimento 
sustentável e solidário. A economia solidária manifesta-se como um agrupamento de atividades 
econômicas por meio da produção, distribuição, comercialização, troca, consumo, poupança e crédito 
desenvolvida dentro dos empreendimentos, associações, cooperativas e/ou grupos produtivos organizados 
coletivamente, sendo regidos pelos princípios da autogestão e pela busca constante do desenvolvimento 
social através do uso consciente dos recursos. Foi diagnosticado através de observação continua a 
necessidade de otimização de arranjos produtivos como uma forma de elevação da qualidade de vida, 
geração de trabalho e renda, além de propiciar o fortalecimento de grupo e o desenvolvimento social 
e sustentável dos empreendimentos econômicos solidários através da transferência de tecnologias e 
ferramentas de gestão. Nessa perspectiva, este trabalho propõe analisar se as tecnologias e ferramentas 
de gestão são eficazes e se contribuem para o desenvolvimento dos Empreendimentos Econômicos 
Solidários acompanhados pela Incubadora Tecnológica de Empreendimentos da Economia Solidária-
INCUBATECS, a saber: a Associação de Pequenos Produtores Rurais e Artesãos da Comunidade de 
Olaria e Adjacências; a Associação dos Usuários da Sub-bacia do Rio dos Cochos (ASSUSBAC); a 
Colônia dos Pescadores e Aquicultores de Pedras de Maria da Cruz (Z16) e a Cooperativa de Produtores 
Cachaça Derivados– COOPCAD. Visando alcançar maior efetividade nos resultados após observações 
diagnósticas, foram utilizados experimentos de algumas tecnologias e ferramentas de gestão através de 
assessorias, capacitações, mini-cursos, qualificações, oficinas, rodas de conversa, debates, dinâmicas em 
grupo,vídeos interativos além da construção de planilhas e formulários.

PALAVRAS CHAVES: Desenvolvimento Social; Economia Solidária; Qualidade de Vida.

INTRODUÇÃO 
Em contradição ao capitalismo, surge no país o cooperativismo popular como parte de 

um movimento maior, denominado economia solidária, impulsionado pelo crescente número de 
desempregados no final do século XX, mais especificamente entre os anos de 1980 a 1990 como respostas 
às formas de exclusão e exploração no mundo do trabalho. Perante o desemprego e a exclusão social, a 
economia solidária baseia-se no modo de produção que tem em seus princípios básicos a propriedade 
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coletiva ou associativa do capital e o direito à liberdade, sendo realizada em sociedades organizadas 
igualitariamente para produzir, comercializar, consumir ou poupar (SINGER, 2002).

Santos & Silveira (2001) destacam os seguintes aspectos ligados ao desenvolvimento solidário: 
a qualidade de vida da população local; ações econômicas e sociais direcionadas à localidade; formas de 
produção não-capitalista; tecnologias apropriadas às especificidades locais e uso adequado dos recursos 
naturais. 

Em Januária, existe uma ausência de informações sistematizadas sobre os primórdios da adesão da 
economia solidária, tendo em vista que os primeiros protagonistas do movimento de economia solidária 
foram os próprios empreendimentos, sem que seus atores tivessem consciência disso. 

O município de Januária tem uma população residente de aproximadamente 68.247 habitantes 
(IBGE, 2015), sendo 63,1% urbana e 36,9% rural na qual as principais atividades econômicas 
desenvolvidas giram em torno do comércio, serviços e agricultura familiar. A maioria das pessoas, seja 
na zona urbana ou rural, sobrevive com até ½ (meio) salário mínimo por pessoa no domicílio.

Foram contemplados com o projeto 04 (quatro) empreendimentos econômicos solidários, sendo 03 
(três) associações: Associação dos Usuários da Sub-Bacia do Rio dos Cochos (ASSUBAC), Associação 
de Pequenos Produtores Rurais e Artesãos da Comunidade de Olaria e Adjacências e a Associação da 
Colônia dos Pescadores e Aquicultores de Pedras de Maria da Cruz (Z16); e 01 (uma) cooperativa 
denominada Cooperativa dos Produtores de Cachaça e Derivados de  Cana-de-Açúcar (COOPCAD). 

ECONOMIA SOLIDÁRIA
 

De acordo com Singer (2002), a Economia Solidária apresenta-se como um conjunto de atividades 
econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizados coletivamente de 
acordo com os princípios da autogestão. Através da produção solidária é possível transformar o trabalho 
em um instrumento de libertação humana a partir da democracia econômica.   

Segundo Arruda (1996), a economia solidária pode ser considerada como um “outro modo 
de vida”, em que os valores percebidos vão muito além da competição característica da sociedade 
capitalista.  Uma outra vertente, uma alternativa ao modo de produção vigente com centralidade na 
inclusão socioeconômica, na autogestão, na equidade e na solidariedade.

Conforme explicita Singer (2002), Economia Solidária é um sistema socioeconômico aberto, 
amparado nos valores da cooperação e da solidariedade no intuito de atender às necessidades e desejos 
materiais e de convivência. E ainda segundo o mesmo autor ela se dá mediante à mecanismos de 
democracia participativa e de autogestão, visando à emancipação e o bem-estar individual, comunitário, 
social e ambiental.

A economia solidária ainda pode ser compreendida como um jeito de fazer atividades econômicas 
de produção, oferta de serviços, comercialização ou consumo baseado na democracia ou cooperação, 
ou seja, autogestão onde todos são donos do processo não existindo padrão. Com a economia solidária 
uma outra economia acontece voltada ao desenvolvimento, a erradicação da desigualdade e da pobreza, 
a valorização cooperativa da responsabilidade coletiva e compartilhada a favor da justa construção de 
uma outra economia que zela pela vida, pela inclusão social e pelo bem estar de todos.

 ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL 

A economia solidaria teve seus primórdios no Brasil a partir de iniciativas dos povos  indígenas que 
culturalmente dentro das aldeias praticavam a base da partilha e da  solidariedade. Com seu ressurgimento 
no final do século XX mais especificamente a partir do final da década de 1980 intimamente ligada com 
as mudanças relacionadas ao desemprego, flexibilização da legislação trabalhista, a economia informal 
dentre outras questões relacionadas com o mercado de trabalho. Sendo impulsionada pela luta contra o 
desemprego em massa, agravado com a abertura das importações (SINGER, 2003).  Em áreas rurais a 
economia solidária é tratada como um modelo organizativo das atividades produtivas e uma estratégia 
que contribui para a geração de trabalho e renda garantindo a sustentabilidade, o desenvolvimento de 
territórios além de ser um fator colaborativo para manter o indivíduo no meio rural evitando assim o 
êxodo rural.  
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A ECONOMIA SOLIDÁRIA EM MINAS GERAIS

As políticas públicas desenvolvidas com a temática da economia solidária têm se ampliado de 
maneira significativa no Brasil em todos os níveis da federação.

De acordo com Costa (2012), Minas Gerais foi um dos primeiros Estados do Brasil a constituir 
uma legislação específica para a economia solidária. Dessa forma, segundo Almeida (2010) a formulação 
e a implementação da política pública de economia solidária em Minas Gerais tiveram apoio dos 
movimentos sociais organizados e de diversas instituições em prol do desenvolvimento sustentável, 
democrático e socialmente justo, iniciado em 2001 com a criação do Fórum Mineiro de Economia 
Popular Solidária – FMEPS.

Costa (2012) completa, que dentre as novidades da legislação mineira, destacam-se a constituição 
de um Cadastro Estadual dos Empreendimentos Solidários, a constituição do Conselho Estadual dos 
Empreendimentos Econômicos Solidários, a certificação dos produtos dos empreendimentos, e a previsão 
da criação de um fundo estadual com recursos para o desenvolvimento da Economia Popular Solidária  
no Estado. A lei prevê também o incentivo aos empreendimentos por meio de diversas ações, como 
assessoria técnica; formação e qualificação profissional; incentivo ao desenvolvimento de pesquisa e 
tecnologias sociais; e apoio à infra-estrutura.

A ECONOMIA SOLIDÁRIA EM JANUÁRIA E REGIÃO

Em Januária, existe uma ausência de informações sistematizadas sobre os primórdios da prática 
da economia solidária, porque os primeiros protagonistas do movimento de economia solidária foram os 
próprios empreendimentos, sem que seus atores tivessem consciência disso. O movimento propriamente 
dito surgiu a partir das articulações e do trabalho pioneiro da Cáritas Diocesana de Januária que mobilizou 
outros parceiros para a execução de projetos e programas de inclusão produtiva na perspectiva do lema da 
convivência com o semiárido. A Cáritas Diocesana de Januária está formalmente instalada no município 
desde 1999, defendendo e promovendo a vida e participando da defesa dos direitos humanos e do 
desenvolvimento sustentável e solidário na perspectiva de políticas públicas (CÁRITAS BRASILEIRA, 
2013).

No campo da produção, a Cáritas Diocesana mobiliza as comunidades em projetos de geração de 
trabalho e renda para o desenvolvimento sustentável, valorizando as pessoas, seus meios de produção e 
o meio ambiente. Ela trabalha com a Economia Popular Solidária, a segurança alimentar na agricultura 
familiar, apóia a produção de hortas, aproveitamento dos frutos nativos entre outros.

 EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS ACOMPANHADOS 

Empreendimentos econômicos solidários podem ser denominados como grupos de pessoas ou 
coletivos que produzem e comercializam bens ou serviços como base nos princípios da economia solidária, 
sendo protagonistas da autogestão. Além de trabalhadores, são também donos e estão intimamente 
ligados aos processos decisórios. Foram contemplados com o projeto quatro (04) empreendimentos 
econômicos solidários sendo eles:

A Associação de Pequenos Produtores Rurais e Artesãos da Comunidade de Olaria e Adjacências, 
localizada no Município do Cônego Marinho, mais precisamente na comunidade de Olaria/ Candeal, 
fundada em 18 de maio de 1999, com o intuito de organizar os artesãos da região, detentores de uma 
técnica única de modelar a cerâmica, toda realizada com as mãos. Promovem assim a disseminação do 
conhecimento passado de geração em geração, sendo o trabalho divulgado no próprio município, no 
estado de Minas Gerais e em outros estados.

Associação dos Usuários da Sub-bacia do Rio dos Cochos - ASSUSBAC, fundada em 16 de 
setembro de 2003, tem como objetivo incentivar e divulgar o desenvolvimento tecnológico e lutar pelo 
desenvolvimento sustentável da sub-bacia do Rio dos Cochos além de fazer valer o direito ao acesso à 
terra e à água para os moradores em quantidade e qualidade ideal para seu sustento e manutenção dos 
animais e lavoura. Os sócios são agricultores e agricultoras familiares, posseiros, artesãos, apicultores e 
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extrativistas.
Colônia dos Pescadores e Aquicultores  de Pedras de Maria da Cruz (Z16), fundada em 24 de 

agosto de 2004. A principal  atividade exercida por estes associados é a pesca artesanal e produção 
agrícola em áreas de vazantes do rio São Francisco, como uma forma de complementação e agregação 
de valor a sua renda.

Cooperativa de Produtores de Cana-de-açúcar e Derivados – COOPCAD. Com a alta rentabilidade 
da cachaça, após o ano de 1924, despertou-se o interesse pela criação de empresas engarrafadoras e o 
surgimento das marcas como Claudionor, Caribé, Januária Centenária, Aquino, Januária Única, entre 
outras. A cachaça de Januária usufruiu um alto conceito pelos apreciadores em todo o país até 1960. 
Com o objetivo de resgatar o antigo conceito de sua cachaça, em 1999 cerca de 30 produtores do distrito 
de Brejo do Amparo em Januária, uniram-se para criar a Cooperativa dos Produtores de Cachaça e 
Derivados de  Cana-de-Açúcar, produtora da marca Princesa Januária.

Estes empreendimentos, na sua maioria, são provindos da agricultura familiar, ligados ao 
cooperativismo e ao associativismo, na qual buscam o fortalecimento do trabalho em grupo através da 
prática da economia solidária.  A partir das demandas ou realidade de cada um dos empreendimentos 
supracitados, através do projeto buscou-se fomentar tecnologias e ferramentas de gestão que pudessem 
agregar valor e contribuir para geração de trabalho e renda para os sócios ou cooperados dos 
empreendimentos, propiciando sempre o estímulo da prática dos princípios da economia solidária. 

TECNOLOGIA SOCIAL 

Introduzida a partir de ações realizadas em grupos ou movimentos sociais em um contexto na 
qual agregaria maior visibilidade à concretização da economia solidária, a tecnologia social surgiu como 
uma forma de minimizar a exclusão social, precarização e exploração. 

Segundo a Rede de Tecnologias Sociais (RTS), tecnologia social compreende produtos, técnicas 
ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas 
soluções de transformação social.

 Já o Banco de Tecnologias Sociais (BTS) define a tecnologia social como o conceito que remete 
para uma proposta inovadora de desenvolvimento, considerando a participação coletiva no processo de 
organização, desenvolvimento e implementação, disseminando soluções para problemas sociais. Ainda 
segundo o BTS, tecnologias sociais podem aliar saber popular, organização social e conhecimento 
técnico-científico. Levando em consideração que algumas tecnologias devem ser adaptadas conforme 
a realidade de cada empreendimento solidário para que seja essencialmente efetiva e proporcione o 
desenvolvimento social.

Segundo Dagnino (2004) a tecnologia social para que seja realmente eficaz deve seguir os 
seguintes princípios: 

Deve ser adaptada ao reduzido tamanho físico e financeiro;	
Não discriminatória, liberada da diferenciação, disfuncional, anacrônica e prejudicial  nos  ambientes 	
autogestionários;
Orientada para um mercado interno de massa;•	
Libertadora do potencial e da criatividade do produtor direto;	
Capaz de viabilizar economicamente os empreendimentos autogestionários.	

De acordo com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária  as tecnologias sociais devem ser 
apropriadas  de forma que respeitem a cultura e os saberes locais, agregando valor e garantindo  a 
melhoria das condições de trabalho, saúde e sustentabilidade ambiental dos empreendimentos. Como se 
trata de empreendimentos autogestionados as decisões de que se referem ao grupo devem ser tomadas 
de forma coletiva e democrática .

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Visando maior efetividade no desenvolvimento do projeto, após a etapa de observação diagnóstica, 
foram feitas reuniões com os cooperados e associados como uma forma de promover a aproximação, 
conquistar a confiança e checar se os cooperados ou associados também encontravam no projeto uma 
forma de minimizar as reais necessidades e alavancar as demandas produtivas através do fortalecimento 



8 9

de grupo. No decorrer das reuniões também foi apresentado aos empreendimentos através de roda de 
conversa, debates, dinâmicas de grupo e vídeos sobre o que é economia solidária e seus princípios, sendo 
identificado que até o presente momento quase todos praticavam  economia solidária e seus princípios 
porém não tinham conhecimento.

Após a aceitação da intervenção através do projeto pelos associados ou cooperados, foram 
realizadas uma série de observações nos empreendimentos durante as reuniões e nos dias de produção 
através de visitas semanais realizadas no primeiro mês de execução do projeto. Esse método contribuiu 
como uma forma de também acertar na intervenção. 

Posteriormente foi realizada uma reunião em cada empreendimento para apresentação do 
diagnóstico e as demandas levantadas e também entender se os cooperados ou associados identificaram 
a real necessidade de mudança frente às demandas levantadas. Durante esse momento foram ouvidas 
também as demandas apresentadas pelos mesmos e as suas expectativas em relação ao trabalho que 
seria desenvolvido. Assim foi traçado um plano de metas para cada empreendimento, haja vista que um 
deles desenvolvia atividades distintas e em um único empreendimento três atividades diferentes, embora 
todos fossem movidos pela autogestão e sonhassem com a possibilidade de se desenvolverem e terem 
seus produtos reconhecidos no comércio a nível regional. Até então todas as atividades eram comum aos 
quatro empreendimentos assessorados.

Após o término das reuniões em cada empreendimento foi dada a missão de pesquisar tecnologias 
e ferramentas adequadas à realidade de empreendimento. Posterior às pesquisas, foi possível identificar 
que em relação às ferramentas de gestão seriam necessárias adaptações.

Alguns problemas foram comuns a todos os empreendimentos, na qual demandaram ferramentas 
de gestão para contribuir com a efetividade das atividades administrativas desenvolvidas nos âmbito do 
escritório, controle de produção e comercialização de cada empreendimento, conforme segue na tabela 
abaixo.
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TABELA 1- DEMANDAS DOS EMPREENDIMENTOS
Identificação dos 
empreendimentos

Descrição das demandas 
comuns a todos os 
empreendimentos

Métodos utilizados

Associação de Pequenos
Produtores Rurais e Artesãos 
da Comunidade de Olaria e 

Adjacências

1- Cadastro atualizado dos 
associados ou cooperados;
2-Métodos facilitadores de 
processos administrativos, 
organização, layout, controle de 
documentos;
3- Fundo rotativo comum;
4-Reestruturação das 
Associações e Cooperativa;
5-Princípios de cooperativismo 
e associativismo;
6-Controle efetivo de entradas 
(insumos, matéria- prima) 
7- Controle efetivo de saída dos 
produtos; 
8- Precificação e ponto de 
equilíbrio;
9- Lucratividade;
10-Alavancagem de produção e 
comércio;
11- Estoque;
12- Valor financeiro da mão de 
obra;
13-Controle Financeiro;
14-Expansão de mercado;
15-Custo de Produção;
16- Uso sustentável dos recursos 
naturais;
17- Atendimento ao cliente;
18- Gestão estratégica;
19- Marketing agregado ao 
produto;
20- Comercialização;
21-Técnicas de emancipação;
22-Decisões mercadológicas;
23-Análise de mercado;
24-Educação ambiental;
25- Higienização e segurança do 
trabalho.

Oficinas, roda de conversa e 
discussão, vídeos, planilhas e 

formulários.

Associação dos Usuários da 
Sub-bacia dos Rio dos Cochos

(ASSUSBAC)
Colônia de Pescadores de 

Pedras de Maria da Cruz (Z16)
Cooperativa de Produtores de 
Cachaça e Derivados de Cana 

de Açúcar

Fonte: Própria dos autores.
Embora muitas demandas foram comuns a todos os empreendimentos no âmbito de reestruturação, 

controle de produção/comercialização e mercado, alguns deles apresentaram demandas para além das 
acima citadas de forma mais restrita.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das demandas supracitadas no item de processos metodológicos foi possível realizar 
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a transferência de tecnologias sociais e ferramentas de gestão nos empreendimentos acompanhados, 
através de oficinas teóricas e práticas, rodas de conversa, dinâmicas e vídeos interativos.

As reuniões foram realizadas semanalmente com a transferência de tecnologias e ferramentas de 
gestão através do acompanhamento, assessoria e qualificação conforme descrito de forma individualizada 
a cada empreendimento.

Na Colônia de Pescadores Z16 e na Cooperativa de Produtores de Cachaça e Derivados de Cana-
de-Açúcar foram adaptadas ferramentas  para facilitar a organização e o desenvolvimento das atividades 
administrativas no âmbito do escritório, pois documentos importantes  inclusive da parte burocrática da 
associação e da cooperativa estavam desorganizados. 

A proposta para esses dois empreendimentos foi a implantação da ferramenta dos 5S, que 
tem por finalidade a conscientização da importância da qualidade no ambiente de trabalho através de 
uma filosofia que conta com o comprometimento e colaboração de todos para alcançar os resultados 
efetivos.  Essa metodologia foi criada no Japão visando a reestruturação do país após a Segunda Guerra 
Mundial, baseando-se em cinco princípios: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke que, para não perder 
a nomenclatura do programa, foram traduzidas para o português como “sensos” antecedendo a idéia para 
exprimir discernimento, lógica e razão. 

TABELA 2 - DEFINIÇÃO DOS 5´S 
Descrição do  5’ s Tradução para o português
Seiri Senso de Utilização e Descarte
Seiton Senso de Arrumação e Ordenação
Seiso Senso de Limpeza
Seiketsu Senso de Saúde e Higiene
Shitsuke Senso de Autodisciplina

(RIBEIRO, 1994)

O primeiro passo foi modelar a ferramenta de forma clara e útil ao empreendimento, assim foram 
seguindo o primeiro princípio  SEIRI retirando todos os papeis e documentos de dentro do escritório 
e  separando o que seria útil, eliminando o desnecessário. Nessa etapa também foram separados os 
documentos por categorias. No segundo passo foi utilizado o SEITON que trata da arrumação. Foram 
utilizadas pastas suspensas para a criação do cadastro e documentos de cada sócio. Nessa base foi feita 
uma reunião com todos os sócios com fins de atualização do cadastro, o que também contribuiu com o 
levantamento do número real de sócios na qual havia se perdido. Foram utilizadas pastas de AZ lombo 
largo para colocar documentos usados com maior frequência e pastas poliondas para documentos que 
não eram utilizados com tanta frequência ou que por motivo de segurança deveriam continuar guardados 
até sua prescrição. Para melhor identificação foram também nomeadas para facilitar a localização.

Os princípios do SEISO, SEIKETSU, SEITSUKE foram utilizados para reforçar sobre a 
importância de manter a limpeza e higiene no ambiente de trabalho o que proporciona  alto estima e 
motivação no desempenho das tarefas. Além de chamar a atenção para a autodisciplina e o hábito de 
organização mantendo tudo no devido lugar.

A Colônia de Pescadores  Z16 e Cooperativa de Produtores de Cachaça e Derivados de Cana de 
Açúcar embora distintas em relação a produção e natureza,  apresentaram  demandas semelhantes na 
organicidade do escritório. Em ambos locais foram cumpridos parcialmente as tarefas, pois algumas 
condições não favoreceram  a execução das atividades como a indisponibilidade de tempo por parte dos 
presidentes que em algumas momentos tiveram a necessidade de se dedicarem à outras atribuições, o 
que acabou impactando negativamente no processo de transferências de tecnologias e ferramentas de 
gestão. 

Durando o tempo de assessoria dedicado à Cooperativa de Produtores de Cachaça e Derivados 
de Cana de Açúcar outro aspecto agravante foi a falta de comprometimento da maioria dos cooperados, 
diretoria e conselho fiscal, pois não compareceram a quase nenhuma reunião além de não obedecer o 
estatuto da cooperativa. O fato da cooperativa ser de cunho familiar agravou ainda mais a situação, tendo 
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em vista que a diretoria teve receio de penalizar os cooperados. Além do mais a cooperativa não tinha 
controle nenhum controle de  produção, custos, entradas e saídas o que ocasionava desconfiança por 
parte dos cooperados que não acompanhavam o processo de produção, além do mais a cooperativa não 
realizava reuniões ordinárias, prestações de contas e balanço anual. 

Na Associação dos Usuários da Sub- Bacia do Rio dos Cochos - ASSUSBAC  além das atividades 
comuns a todos os empreendimentos, os sócios foram assessorados  na aquisição Serviço de Inspeção 
Municipal na qual lhes proporcionaram  uma identificação para comercialização dos seus produtos no 
âmbito municipal. Além de oficinas sobre a importância da higienização desde o momento da produção até 
a comercialização. Foi trabalhado também sobre a importância da expansão comercial e o fortalecimento 
do grupo para alcançar os objetivos almejados.  

Na Associação de Pequenos Produtores Rurais e Artesãos da Comunidade de Olaria e Adjacências 
além das atividades comuns a todos os empreendimentos foram desenvolvidas atividades que contribuíram 
com o fortalecimento do grupo.Foi sugerido também a padronização dos tamanhos das peças tendo em 
vista a falta de proporção dos tamanhos.  Foi construído em conjunto com as mulheres uma logomarca  
do artesanato na qual ficou denominado como “Artesanato Candeal de Geração em Geração Moldando 
o Barro” e um cartão de visita para divulgação do artesanato ou para serem entregues  pós venda como 
uma forma de estabelecer e expandir  o network  do artesãs com seus clientes. Como uma forma de 
facilitar as atividades de vendas e controle foram desenvolvidas oficinas sobre como utilizar as quatro 
operações: adição, subtração, multiplicação e divisão além da calculadora, porcentagem e controle de 
estoque o que contribuiu como agente facilitar do processo. Foi instigado às artesãs também a criação do 
fundo de reserva ou fundo comum na qual ficou decido entre elas a destinação de dez por cento de cada 
produto vendido retornaria para o caixa da associação. Essa reserva seria utilizada para necessidades 
comuns a todos os sócios(as) como pagamento de conta de energia. 

Também foi prestada assessoria na reestruturação da associação. No primeiro momento foi 
apresentada uma oficina sobre associativismo e cooperativismo e posteriormente, como a diretoria 
executiva da associação já havia esgotado o tempo de trabalho, foi incentivada a criação de uma nova 
diretoria e conselho fiscal através de uma assembléia. Os mesmo foram assessorados desde a criação do 
edital até a posse da nova diretoria, sendo feito em seguida o levantamento da documentação necessária 
para registro da ata e a legalização burocrática da associação junto aos órgãos superiores. Dessa forma esse 
foi o empreendimento que apresentou melhores desempenhos e  resultados  durante todos os processos. O 
grupo de mulheres artesãs além de habilidosas para dar formas ao barro, sempre se mostravam dispostas 
a querer crescer e alavancar a produção e comércio das peças produzidas. No início das atividades a 
maioria delas se mostravam-se inibidas, envergonhadas e desconfiadas,  porém conforme o tempo foi 
passando, foram se identificando com o processo, chegando a um determinado momento em que elas 
acreditaram que através da assessoria poderiam crescer e ganhar maior visibilidade no mercado como 
realmente aconteceu. 

 Através da transferência de tecnologias e ferramentas de gestão, foram estimuladas a criar um 
fundo comum, controle de entradas e saídas, controle financeiro, expansão mercadológica e  participação 
em  feiras, Simpósio de Administração e Mostra de Extensão  no Instituto Federal de educação, Ciências 
e Tecnologia do Norte de Minas Gerais- IFNMG/ Campus Januária, uma excelente oportunidade de 
demonstrar o trabalho ao publico presente, porque além da comunidade acadêmica estavam presentes 
também outros profissionais externos inclusive empresários, que demonstraram grande apreço pelo 
trabalho desenvolvido. Além da divulgação, conseguiram alavancar as vendas. Foram estimuladas 
também a fazer uma análise SWOT ou FOFA ( pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades) em relação 
ambiente interno e externo do mercado do artesanato, fazendo uma correlação entre mercado, cliente 
e potencial de produção dentro do ambiente interno, além de uma  análise mercadológica, roupagem 
do produto e o marketing voltado ao produto, incentivando-as a pensar e rever conceitos sobre onde 
estavam e, onde gostariam de chegar. Além dos outros recursos já citados, uma ferramenta de gestão 
e tecnologia social que contribuiu para a efetividade das tarefas e clareza nos resultados foi o uso de 
planilhas e formulários para quantificar as peças vendidas individualmente e coletivamente, valores das 
vendas, valores a ser devolvido ao fundo rotativo, visão e potencialidade de  mercado.

Através de visitas semanais, oficinas, rodas de conversa e articulações, foi possível avançar em 
muitos aspectos além do esperado, como a influência no fortalecimento do trabalho em grupo, participação 
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e comercialização em feiras e seminários, disseminação do conhecimento sobre a Economia Solidária e 
sua importância para o crescimento e desenvolvimento social do grupo.

A realização do projeto contribuiu para o fortalecimento dos empreendimentos econômicos 
solidários possibilitando sua melhor visibilidade e potencialização dos princípios da Economia Solidária 
além de contribuir para a geração de trabalho, renda e sustentabilidade familiar através da  aplicação de 
tecnologias e ferramentas de gestão, nos empreendimentos melhorando sua produtividade e organização. 
A participação em feiras e eventos culturais permitiu aos empreendimentos conhecerem e se aproximarem 
mais de outros grupos culturais, de modo a trocarem experiências e conhecimentos.

As pessoas envolvidas demonstraram ter se tornado cidadãs mais conscientes, críticas, 
participativas e atuantes na sociedade através dos princípios de solidariedade, justiça, democracia e 
economia solidária.

A elaboração, implantação e acompanhamento do projeto teve a influência de forças facilitadoras 
e dificultadoras. Entre as forças facilitadoras na implantação do projeto configuraram, entre outras, o 
dinamismo e a constante adaptabilidade das ações planejadas gerando a necessidade de sempre direcionar 
e adequar o funcionamento dos empreendimentos ao desenvolvimento sustentável de forma coletiva e 
participativa, considerando a importância de orientar suas ações por princípios racionais, ágeis e críticos, 
de forma a fortalecer sua missão e alcançar seus objetivos.

Foi perceptível que os empreendimentos não conseguiram avançar na mesma proporção. Tendo 
em vista que algumas pessoas passaram por um processo mais lento de aprimoramento e adaptabilidade, 
umas foram mais ligeiras, outras intermediárias dependendo da atividade e ainda aqueles que passaram 
pelo processo de depósito da confiança, sendo mais receosos pelo fato de que sempre partindo do 
senso comum ou cultural passando pelo processo de crença. Daí a importância de que a adaptação/ 
aprimoramento da tecnologia social ou ferramenta de gestão seja feita de forma participativa , levando 
em consideração o saber local e a cultura da comunidade como respalda Dagnino (2004), pois as 
comunidades apresentam grande riqueza e diversidades de saberes, o que agrega valor e garante que a 
tecnologia social ou ferramenta de gestão tenha legitimidade.

Durante o processo de acompanhamento, assessoramento e qualificação várias observações 
foram levantadas entre a indubitabilidade das tarefas. Deve existir um diálogo entre comunidade e 
intermediadores,  tendo em vista que o aprendizado em sala de aula (teórico)  e científico  por si só não 
se complementam, pois algumas teorias partem de princípios capitalistas nas quais trazem um senso 
de egoísmo, a negação da autogestão, princípios de solidariedade, comércio justo e sustentabilidade , 
além do que  não são auto explicativas tenho em vista que os empreendimentos econômicos solidários 
são acompanhados por um tempo estipulado ou seja pré- incubação, incubação, acompanhamento, 
avaliação, desencubação (momento pela qual o grupo  já esteja maduro o bastante para desenvolver suas 
atividades produtivas e comerciais sozinhos). Dessa forma as tecnologias sociais e ferramentas de gestão 
devem oferecer condições ao grupo de desenvolver sem a ajuda de intermediadores agregando valor 
a desenvolvimento, caso contrário além de ineficaz, segundo metodologias pela Rede de Tecnologias 
Sociais, não deve ser considerada tecnologia social. 

As tecnologias sociais devem causar impactos positivos levando em consideração a realidade 
local de cada empreendimento, conforme ressalta Dagnino (2004) deve contribuir com o potencial 
produtivo do grupo, reduzido ou adaptado às condições apresentadas tendo em vista que nem sempre 
o que dá certo em um empreendimento dará em outro ainda que tenham os mesmos objetivos, pois as 
características  dos indivíduos são distintas. 

Assim é possível concluir que as tecnologias sociais e ferramentas de gestão  devem ser adaptadas 
em conjunto com a comunidade, de preferência com métodos participativos dando a oportunidade a todos 
de falar, além de poder concordar e/ou  discordar de opiniões e situações a fim de chegar a um denominador 
positivo ou menos agravante, levando em consideração o que alavancará o potencial produtivo, comercial 
e favorecer o desenvolvimento e fortalecimento do grupo, otimizando as oportunidades. 
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