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O cooperativismo, movimento surgido no século XVIII na Europa, disseminou-se pelo mundo 

e, em cada contexto nacional, preservou seus princípios básicos1, mas ganhou bases normativas 

(legais) específicas, em alguns casos sendo incorporados por políticas públicas, como é o caso 

no Brasil. No entanto, em várias partes do mundo, seus princípios se mostram enfraquecidos 

por problemas de diferentes ordens, desde jurídicas até a apropriação dos empreendimentos por 

lideranças políticas locais.  

De acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras,  

Por atuarem em um ambiente cada vez mais competitivo, as cooperativas contemporâneas, 

embora sejam guiadas por uma filosofia que as diferencia das empresas privadas, estão se 

distanciando gradativamente da cultura cooperativista. Com isso, o diferencial das 

cooperativas dilui-se e a identidade cooperativa enfraquece-se. O ato cooperativo deforma-

se e a razão de existir das cooperativas fica apenas na memória de seus fundadores2.  

Todavia, ainda essa forma de organização social e econômica possibilita a redução do nível de 

sujeição dos indivíduos à lógica do mercado capitalista.   

Num contexto geral, diante das sucessivas crises do sistema capitalista, em especial após a 

Segunda Guerra Mundial, e com a expansão do mercado, bem como a estatização das iniciativas 

associativas mais dinâmicas, ocorreu a marginalização da economia não monetária (doméstica 

e de reciprocidade)3. Porém, a reação contra os efeitos nefastos da crise do capitalismo na 

                                                           
1 Os sete princípios básicos do cooperativismo foram estabelecidos na formação da primeira cooperativa, pelos 28 

tecelões pioneiros de Rochdale no ano de 1844, na Inglaterra, que continha sete artigos: 1. adesão livre; 2. controle 

democrático: “um homem, um voto”; 3. devolução do excedente ou retorno sobre as compras; 4. juros limitados 

ao capital; 5. neutralidade política, religiosa e racial; 6. vendas a dinheiro e à vista e; 7. fomento do ensino em 

todos os graus.  Tais princípio foram revisitados em 1937, 1966 e 1995, em congressos coordenados pela 

Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Desde 1995, o cooperativismo, em qualquer parte do mundo, orienta-se 

pelas seguintes diretrizes fundamentais: 1. adesão voluntária e livre; 2. gestão democrática pelos associados; 3. 

participação econômica dos associados; 4. autonomia e independência; 5. educação, formação e informação; 6. 

intercooperação e; 7. interesse pela comunidade (Gawlak; Ratzke, 2001). 
2 OCB, 2015, p. 29.   
3 Lechat, 2002. 
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década de 70 do século XX, além de revitalizar o movimento cooperativista, deu origem a 

“inúmeros movimentos sociais e étnicos [que] trouxeram uma nova visão do social, da sua 

relação com o econômico e da relação do homem com o meio ambiente. [...], levou à produção 

de novas utopias compostas por comunitarismo, ecologismo, solidariedade e voluntarismo”4. 

Esses movimentos deram origem ao que passou a ser denominado de economia social ou 

solidária, que se firmou enquanto um modelo social e econômico alternativo ao sistema 

capitalista dominante, assim como o cooperativismo. 

Diante dessa problemática e da dualidade nas ações de ambos os movimentos, temos como 

objetivo analisar o direcionamento das ações do Estado brasileiro para a estruturação do sistema 

cooperativista, em especial no setor agrícola, assim como para o fortalecimento do movimento 

de economia solidária/social. Ademais, tem-se como objetivo, com esta pesquisa, evidenciar a 

crise enfrentada pelo cooperativismo no país na década de 1990 e, mais especificamente, a 

partir de 2003, período em que a ênfase das ações estatais é dada à economia solidária, 

considerada mais abrangente que o movimento cooperativista, tanto do ponto de vista teórico 

como no aspecto prático, por atingir segmentos sociais marginalizados pelo cooperativismo.   

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizado levantamento bibliográfico sobre o 

cooperativismo no Brasil, assim como sobre o fenômeno da economia solidária. Também foi 

realizado o levantamento de dados sobre o cooperativismo na base Rais/Caged, do Ministério 

do Trabalho, e sobre os empreendimentos de economia solidária no banco dados SIES, da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES). Após sistematizados, os dados 

possibilitaram a organização de quadros e a produção de organogramas e de cartogramas, os 

quais serviram para a caracterização dos dois fenômenos, assim como para a sua espacialização 

no território brasileiro.  

O cooperativismo e a economia solidária: gêneses e princípios 

Os princípios da Economia Social/Solidária5, nos dias atuais, representam um fenômeno 

econômico de significativa amplitude, dando seus primeiros passos políticos, sociais e 

econômicos num processo de transformação social. Contudo, suas bases antecedem o século 

XIX, quando os princípios cooperativistas foram idealizados por socialistas utópicos ao 

proporem a propriedade e a gestão coletiva dos meios de produção pelos trabalhadores.  

Na realidade, “o espírito da cooperativa é profundamente humano, vamos encontrá-lo em todas 

as sociedades, mesmo nas mais primitivas”6; não por acaso inúmeras formas de cooperação 

entre os homens são datadas desde a antiguidade7. Porém, muitas vezes afirmamos que o 

cooperativismo é um movimento do período capitalista, talvez porque a “pré-história” do 

cooperativismo ainda necessite de estudos sistemáticos e específicos, pois são poucos os autores 

que apresentam algumas indicações sobre as formas primitivas de cooperação.  

Ressaltamos que “em todo tempo, existiu um espírito de cooperação, bem como realizações 

que muito se aproximavam das atuais formas cooperativas”8. Sendo assim, “el cooperativismo 

                                                           
4 Lechat, 2002, p. 03. 
5 Neste trabalho, adotaremos o termo “Economia Solidária” tal como é reconhecido no Brasil. 
6 Mladenatz, 2003, p.17 
7 Há experiências entre os povos Egípcios, Gregos, Romanos, Maias e Astecas de vivência em comunidade com 

trabalho cooperado, união de bens e partilha da caça, da pesca e do cultivo (OCB, 2006).   
8 Mladenatz, 2003, p. 22. 



 
 

3 
 

y la cooperación agraria también estuvieron muy extendidos en la sociedad pré-industrial”9. 

Esse tipo de cooperação se dava pelo aproveitamento comum de determinados bens, com 

destaque, principalmente, para o uso comum da propriedade, tanto por parte dos camponeses, 

que compartilhavam suas terras, quanto por parte dos artesãos, no tocante ao uso dos seus meios 

de produção. Desse modo, percebemos que as manifestações do cooperativismo pré-industrial 

eram tipicamente comunitárias e domésticas. 

No entanto, entre os estudiosos do tema, convencionou-se considerar o ano de 1844 como a 

origem do cooperativismo, devido à sistematização, embora bem embrionária, de alguns 

preceitos e doutrinas socioeconômicas quando, na cidade inglesa de Rochdale, tecelões 

fundaram uma cooperativa de consumo, sob o sistema social idealizado por Robert Owen10. 

Dada a relevância desse acontecimento, o século XIX ficou marcado pelo surgimento do 

cooperativismo moderno11, pois as circunstâncias sociais, além dos fundamentos econômicos, 

influenciaram empiricamente a formulação e expansão das cooperativas.  

Esses ideais e princípios baseados em sistemas cooperativos a serviço dos interesses dos 

trabalhadores foram gestados desde a segunda metade do século XV12, porém, colocados em 

prática a partir das experiências e do fundamento doutrinal dos socialistas utópicos, dentre eles: 

Saint Simon, Robert Owen e Charles Fourier. A partir desses pensadores, engajados na justiça 

social, ergueram-se os princípios doutrinários cooperativistas, de modo que “desde entonces el 

movimiento y las experiencias procedentes del mismo se han expandido con características 

diferentes según las especificidades de grupos y de las sociedades que las constituyen”13.  

Essas várias formas de gerir o bem comum se difundiram largamente em países europeus e 

americanos, com diferentes aspirações ideológicas, seja na concepção do liberalismo 

econômico, do socialismo associacionista, do socialismo moderno – este que teve Marx e Lênin 

como importantes expoentes por darem importância ao movimento político do proletariado, 

tendo sua corrente doutrinária por vezes denominada de “Socialismo Proletário”14 – ou da 

concepção dos cristãos sociais e do solidarismo. Todas essas relações, estabelecidas a partir de 

diferentes doutrinas e movimentos sociais, imbuídas dos princípios cooperativistas, 

influenciaram diferentes práticas coletivas, principalmente nas primeiras décadas do século 

XX.  

Assim, percebe-se que o desenvolvimento do cooperativismo moderno está intrinsicamente 

ligado aos problemas advindos do modo de produção capitalista15. Apesar de todo o 

crescimento teórico e prático que o cooperativismo obteve, esse movimento foi duramente 

reprimido e ainda sofre as graves consequências das limitações para a própria reprodução dos 

trabalhadores, endossada pelo capitalismo ao separar os trabalhadores dos meios de produção 

desde a Revolução Industrial, ainda nos séculos XVIII e XIX.  

O objetivo do movimento cooperativo foi sempre combater a real e crescente crise do emprego. 

De acordo com Marx (1983), essa crise advém da extrema exploração dos trabalhadores pelos 

capitalistas e pelo trabalho extra não pago a aqueles, ou seja, em razão da mais-valia, que é 

                                                           
9 Zaar, 2010, p. 3. 
10 Mladenatz, 2003. 
11 Godoy, 2010. 
12 Mladenatz, 2003. 
13 Zaar, 2007, p. 2. 
14 Mladenatz, 2003. 
15 Godoy, 2010. 
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apropriada pelos donos dos meios de produção, levando à acumulação de riqueza, por um lado 

(capitalistas), e à acumulação da pobreza, por outro (trabalhadores). Toda essa situação leva à 

superacumulação do capital16, ocasionando as crises estruturais do sistema produtivo, seja de 

forma generalizada seja de forma específica em setores da economia.  

Dessa forma, no decorrer do tempo, a cada crise cíclica do capitalismo e a cada aumento do 

desemprego, foi-se ampliado o número de empreendimentos cooperados, como resistência e 

alternativa ao modelo de produção capitalista; porém. subordinados a esse sistema de produção 

hegemônico. Essas formas de associação democrática das relações de produção, baseada no 

sindicalismo, na cooperação, autogestão e na igualdade entre os membros, foram ganhando 

força em muitos empreendimentos no século XX17.  

Isso se deu porque, no percurso histórico da humanidade, o século XX foi marcado por 

profundas mudanças de âmbito político, econômico e social. As relações de trabalho se inserem 

num contexto muito mais dinâmico, intensifica-se a exploração e a precarização do trabalho 

com o advento industrial e com a subordinação do trabalho ao capital face à mundialização e à 

financeirização das relações capitalistas conduzidas por corporações transnacionais. Assim, o 

caráter contraditório e perverso da acumulação do capital reforçou o processo gradativo de 

socialização da produção, no qual os trabalhadores viam no movimento cooperativo, de base 

socialista, a possibilidade não mais utópica, mas concreta para a sua emancipação.  

O movimento cooperativista se expandiu, assumindo caráter diferenciado, adaptando-se ao 

contexto territorial (nacional) no qual se inseriu, e se metamorfoseando de várias formas, em 

alguns casos mantendo-se fiel aos princípios básicos do cooperativismo, em outros dando 

origem ao cooperativismo empresarial. Não obstante, essa última forma representa uma ameaça 

ao cooperativismo autêntico18. Na escala brasileira, podemos citar como exemplo de 

cooperativa empresarial a Cooperativa Agroindustrial – Cocamar –, fundada em 1963 por 46 

produtores de café, com nome original de Cooperativa dos Cafeicultores de Maringá, que até o 

final da década de 90 do século XX foi se expandindo, passando a atuar em diversos 

segmentos19, tornando-se nesse momento uma empresa de capital aberto, com a criação de uma 

holding – “a Cocamar Participações S/A que passou a controlar seis agroindústrias distintas de 

capital aberto: A Cocamar Citrus (laranja), Seda (complexo do bicho da seda), Café (torrefação 

de café), Oleaginosas (complexo de grãos e óleos vegetais), Álcool, Açúcar e Amido (cana-de-

açúcar e mandioca) e Cocamar Fios (algodão)”20. 

No tocante à Economia Solidária, essa é mais recente que o cooperativismo, sendo fruto de suas 

coexistências e sucessões e emergindo na segunda metade do século XX, principalmente em 

países de carência social e de superexploração capitalista de grande parte da população, 

concentrando-se, preferencialmente, em países Europeus, no Leste da Ásia, com a denominação 

de Economia Social, e na América Latina, em especial no Brasil, amplamente reconhecido 

como Economia Solidária21.  

Nessa perspectiva,  

                                                           
16 Marx, 1983. 
17 Mladenatz, 2003. 
18 OCB, 2015. 
19 Cocamar, 2013. 
20 Agência Folha, 1997. 
21 Zaar, 2007. 
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A Economia Solidária, que comporta o cooperativismo, assim como o associativismo e 

outras formas de trabalho coletivo que primam pela autogestão, é um conceito criado na 

década de 1990, em cujo bojo está a discussão das desigualdades sociais suscitadas pelo 

crescimento econômico que não proporcionou bem-estar a todos22.  

 Trata-se de uma nova estratégia de cooperação baseada na solidariedade, centrada na 

autogestão e de base estritamente popular, diferentemente do cooperativismo puro, que, por 

vezes, não se volta para atender aos mais pobres, apresentando caráter corporativista. São 

exemplos algumas cooperativas de crédito da década de 1960/1970, que, posteriormente, 

tornaram-se grandes bancos, e a economia capitalista, em que os trabalhadores foram 

destituídos dos meios de produção, recebendo pagamentos injustos pelo seu trabalho23. 

No Quadro 1, clarificamos didaticamente as diferenças entre esses modelos de organização. 

Dentre as principais, ressaltamos o modelo autogestionário dos empreendimentos solidários, 

pautado na livre adesão, na participação de todos os associados nas decisões do 

empreendimento e na ausência de hierarquias, bem como na igualdade na divisão das sobras. 

Tais características são fundamentais para a diferenciação desses empreendimentos em relação 

às cooperativas tradicionais, que, muitas vezes, apresentam um modelo de cogestão associado 

à participação delegada, com visível hierarquia por diretorias, além da presença de interesses 

mistos e das vantagens obtidas na cooperativa, por vezes beneficiando somente um grupo.  

Quadro 1. Diferenças entre os Empreendimentos Solidários, as Cooperativas Tradicionais e as Empresas 

Capitalistas 

EMPREENDIMENTO 

SOLIDÁRIO 

COOPERATIVAS 

TRADICIONAIS 

EMPRESAS 

CAPITALISTAS 

Autogestão  Autogestão ou Cogestão  Heterogestão  

Retiradas acordadas 

proporcionalmente  

Retiradas proporcionais aos 

investimentos  

Salário  

Decisões coletivas e democráticas  Decisões através da 

representação democrática  

Decisões hierárquicas e 

centralizadas pela diretoria  

Ausência de hierarquia  Hierarquia flexível (por 

representantes)  

Níveis sucessivos de 

autoridades  

Participação direta e igualitária  Participação direta ou 

delegada  

Alienação / Absenteísmo  

Objetivo: a melhoria da qualidade 

de vida de seus associados.  

Objetivo: as vantagens da 

cooperação  

Objetivo: Maximização da 

riqueza dos seus sócios  

Solidariedade e colaboração  União de forças  Competição  

Adesão livre  Adesão restrita as certas 

atividades das cooperativas  

Adesão pelos detentores do 

Capital  

Interesses coletivos  Interesses mistos (Individual 

e coletivo)  

Interesses individuais e 

mercantis  

O resultado é a sobra  O resultado é a sobra  O resultado é o lucro.  

Fonte: adaptado de PITAGUARI, 2010. 

Em relação às empresas capitalistas, que apresentam o modelo pautado na heterogestão, as 

decisões e os interesses são individuais e mercantis, originados de forma hierárquica pelos 

                                                           
22 Godoy, 2010, p. 14. 
23 Velloso; Locatel, 2011. 
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detentores do capital. Ademais, atuam de forma centralizada e induzem os trabalhadores à 

competição, dada a intensa busca dessas empresas pelo lucro, levando à precarização do 

trabalho em muitos casos, já que grande parte dos que nelas trabalham são mal remunerados, 

sobretudo nos países periféricos.  

Quanto a essas diferenças,  

existe, por um lado, o cooperativismo oficial, mais ou menos ligado a agências 

governamentais e de iniciativas de grande e médio porte, que não respeitam os princípios 

do cooperativismo, agindo na prática como empresas capitalistas. Por outro lado, existem 

inúmeras iniciativas voltadas para a construção de cooperativas autogestinárias, que 

realizam intercâmbios e se esforçam para a construção de redes de Economia Solidária24.  

Dessa forma, percebemos que, na Economia Solidária, há certa originalidade de iniciativas 

democráticas e de participação, além de modelo autogestionário, no qual todos são donos dos 

meios de produção, trazendo uma série de mudanças na forma de organização desses 

empreendimentos solidários, desencadeando ações que representam a vontade comum.  

Dado o caráter inovador, a proposta de desenvolvimento baseada nos princípios da Economia 

Solidária deu os primeiros passos na década de 1980, quando se fortaleceu o processo de 

reestruturação produtiva, com o crescimento do modelo baseado na acumulação flexível25, 

precarizando, cada vez mais, as relações de trabalho, havendo o fechamento de empresas que 

se mantiveram no modelo fordista, em especial na década de 90 do século XX. A Economia 

Solidária foi a alternativa ao cooperativismo tradicional e ao modelo de produção vigente, 

criando novas estratégias de reprodução para esses trabalhadores, tendo em vista o agravamento 

das desigualdades sociais e o significativo desemprego estrutural26.  

Grande parte dos avanços da Economia Solidária, mesmo de forma pulverizada, está atrelado a 

sua proposta econômica baseada na propriedade coletiva, no estreitamento das relações 

interpessoais e na disseminação de legítima democracia, gerando riqueza e renda pautada no 

princípio da solidariedade. Essa forma de organização se constitui no imaginário dos 

trabalhadores como “uma proposta superior ao sistema atual”, ao buscarem melhorar a 

qualidade de vida dos seus associados27.  

Desse modo, diversos setores da sociedade, particularmente aqueles ligados ao trabalho, 

fomentaram práticas de autogestão e formas de organização associativa, sob os princípios e 

valores econômicos solidários. Essa iniciativa “aos poucos vai ganhando visibilidade social e, 

agora, se pode falar também em visibilidade política. É quando vai surgir o conceito de 

Economia Solidária, junto com outros conceitos que procuraram dar conta dessa realidade”28. 

Complementado a firmação, o autor coloca que essa visibilidade – não só política, mas também 

econômica, social e cultural – ampliou-se em face das diversas experiências que suscitaram. 

Em se tratando da América Latina, será no Brasil que as práticas solidárias apresentarão maior 

crescimento, apesar de se constituírem com o forte tutelamento do Estado, aspecto que será 

aprofundado na penúltima seção deste trabalho.  

                                                           
24 Veiga e Fonseca, 2002, p. 29. 
25 Harvey, 2009. 
26 Pitaguari, 2010. 
27 Singer, 2002, p. 43. 
28 Gaiger, 2000, p. 168. 
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A maioria dos teóricos brasileiros tem como base os estudos europeus e latino-americanos. Esse 

tipo de organização difundiu-se mais fortemente a partir da década de 1970, principalmente em 

países como a Argentina, a Venezuela e o Chile. Nessa perspectiva comum, a grande maioria 

dos teóricos entende a Economia Solidária como alternativa frente à lógica mercantilista da 

produção capitalista, pois os trabalhadores podem produzir, comercializar e consumir sem se 

converterem em capitalistas, assentados nos valores de cooperação e de solidariedade29.  

Essas práticas democráticas promovem a melhoria da organização do trabalho, na qual se 

concretizam, sob a forma de associações, empresas recuperadas (autogestionárias), clubes de 

trocas, cooperativas, redes de cooperação, entre outras experiências, com diferentes 

denominações, tais como: Economia Social, Economia Popular ou Socioeconomia Solidária30. 

O termo “Economia”’, nas diversas denominações anteriores, ancora-se em um modo de 

produção. Já o termo subsequente – seja ele “Solidária”, “Popular” ou “Social” – ressalta o 

caráter coletivo dessa nova proposta de produção.  

Assim, a Economia Solidária é um “modo de produção e distribuição alternativo ao 

capitalismo”31, englobando a diversidade de empreendimentos sociais, composto por 

trabalhadores marginalizados do mercado de trabalho. Nesse aspecto, esse tipo de economia 

propõe outras possibilidades de viver em sociedade, não apenas dependendo das esferas do 

mercado e do Estado.  

Em acréscimo, a Economia Solidária engloba a proposta de cooperação e coletividade, 

buscando o desenvolvimento de atividades econômicas com vista à realização de objetivos 

sociais entre seus entes. Esses objetivos sociais seriam atingidos por meio da autogestão e as 

decisões essenciais dos empreendimentos solidários seriam tomadas em coletivo, sob a 

perspectiva de práticas democráticas, resgatando, assim, os ideais de cidadania32.  

Corroborando as afirmações anteriores, ainda se pode afirmar que a Economia Solidária “é um 

conjunto de experiências econômicas, que compartilham alguns traços constitutivos e 

essenciais de solidariedade, mutualismo, cooperação e autogestão comunitária, que definem 

uma racionalidade especial, diferentes de outras racionalidades econômicas”33.  

Considerando a vasta literatura sobre o tema, verificamos que não há conceitos únicos e 

definitivos, basta analisar se os empreendimentos solidários atuam sob a prática da autogestão, 

da cooperação e do comércio justo e solidário.  Um exemplo desse tipo de empreendimento no 

Brasil é a rede “Justa Trama”, cuja articulação se deu entre 2003 e 2008, quando se efetiva a 

sua criação, com a união dos empreendimentos solidários em uma única rede, objetivando a 

compra de produtos e de matéria-prima entre si, fortalecendo a inserção dos seus produtos no 

mercado.  

Com sede em Porto Alegre (RS), a rede Justa Trama engloba sete empreendimentos solidários 

em seis estados34 de diversas regiões brasileiras. Pautado em um circuito espacial de produção 

têxtil solidário, que vai desde da produção do algodão agroecológico – que reúne plantadores 

associados –, passando por fiadores e tecelões, até as costureiras, responsáveis pela confecção 

                                                           
29  Nuñez, 1997. 
30 França Filho; Laville, 2007. 
31 Singer, 2000, p.13. 
32 França Filho e Laville, 2004. 
33 Razeto,1997, p. 40. 
34 Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rondônia. 
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final dos produtos. Toda essa rede faz com que a Justa Trama colete e produza as              

matérias-primas35 e, em seguida, distribua-as para os demais empreendimentos, presentes em 

todas as regiões brasileiras, contendo 700 produtores associados36.  

Dessa forma, no Brasil, a Economia Solidária gesta-se e se expande rapidamente a partir dos 

movimentos sociais e de parte do movimento cooperativista, desde o início do século XX, que 

se metamorfoseou a partir da organização das camadas populares de trabalhadores 

marginalizados e oprimidos pelas imposições econômicas liberais. Seu rápido crescimento é 

devido, além dos fatores já mencionado, às contribuições de diferentes estudiosos e de políticas 

de Governo voltadas à geração de trabalho e de renda, aspecto que será evidenciado na próxima 

parte deste artigo. 

O cooperativismo e a economia solidária no Brasil: da norma à forma 

Diante do seu desenvolvimento tardio no Brasil, o cooperativismo, de forma geral, e as 

cooperativas de produção agrícola, de forma específica, nunca tiveram grande expressividade 

ou contribuição para a o fortalecimento da economia camponesa.  

Em termos histórico, o cooperativismo voltado para a produção agrícola se estruturou a partir 

de 1932, com a adoção de uma política pública de incentivo implementada pelo Estado por 

meio do Decreto 22.239, que instituiu a Lei Básica do Cooperativismo Brasileiro37, definindo 

jurídica e politicamente esse movimento social e, com isso, criando os mecanismos de 

financiamento e de regulação. Como o golpe militar em 1964, houve uma redefinição do marco 

regulatório da política nacional de cooperativismo, com o maior controle do Estado, impondo 

restrições ao funcionamento das cooperativas por meio da criação de órgãos intervencionistas. 

Nesse contexto, em 1969 foi criada a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), órgão 

de representação do sistema cooperativista. Em seguida, em 1971, foi promulgada a Lei 5.764, 

que substituiu toda a legislação anterior sobre o cooperativismo e que unificou o sistema de 

representação em torno da OCB, passando a fiscalização das organizações cooperativas para o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma agrária (INCRA) e para o Conselho Nacional de 

Cooperativismo (CNC). As medidas adotas pelos governos militares deram origem a um 

“cooperativismo empresarial”, afastando o movimento dos seus princípios básicos38.  

Em março de 1988 foi realizado, em Brasília, o X Congresso Nacional de Cooperativismo, que 

recomendou à Assembleia Constituinte (1985-1988), reunida para a elaboração da nova Carta 

Magna do Brasil, que fosse garantida a autonomia ao setor no país. Diante disso, a Constituição 

Federal de 1988 veta a participação do Estado nas cooperativas, garantindo a autogestão. Com 

isso, a legislação em vigor, Lei 5.764 de 1971, contraria a própria Constituição Federal em 

vários aspectos39. Atualmente, estão tramitando no Congresso Nacional vários projetos de Lei 

que tratam do tema do cooperativismo. 

                                                           
35 Dentre os produtos, a rede Justa Trama produz: bolsas em tear, camisas, calças, almofadas e brinquedos de 

confecção. 
36 Rede Justa Trama, 2018. 
37 Pinho, 2004. 
38 Velloso e Locatel, 2011. 
39 O marco legal das cooperativas no Brasil é constituído por: (a) Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 – define 

a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras 

providências. (b) Capítulo 1, art. 5º, item XVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), – 

define os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. (c) Medida Provisória nº 1.715, de 3 de setembro de 1998 – 



 
 

9 
 

Após a promulgação da Constituição Federal, em 1988, o cooperativismo se libertou da 

interferência estatal, muitas vezes autoritária e paternalista, que inibia o crescimento e a 

maturidade da filosofia cooperativista. A partir dessa data, o Governo passou a desenvolver 

o papel de incentivador do associativismo e o sistema cooperativista pode, então, assumir 

a bandeira da autogestão democrática40. 

A dinâmica do cooperativismo, no Brasil do início do século XXI, é marcada por um 

crescimento expressivo do número total de cooperativas, passando de 9.724, em 2003, para 

13.319, em 2013 (aumento de 36,97%), com a ampliação, principalmente, de cooperativas de 

serviços e de crédito. Já as cooperativas agrícolas apresentam uma dinâmica inversa, com 

redução de 6,55% no mesmo período, caindo de 1.709 empreendimentos, em 2003, para 1.597, 

em 201341. Essa redução das cooperativas agrícolas se deu pelo fechamento de 

empreendimentos de “Atividades de Apoio à Agricultura” e à “Pecuária e de Laticínios”, que 

foram reduzidos, respectivamente, de 424 para 283 (-33,25%) e de 528 para 394 (-25,38%). 

Nesse quantitativo, cabe destacar, também, que a maioria dessas cooperativas, considerando a 

sua distribuição regional, encontra-se inserida no Sul e no Sudeste, regiões que concentravam 

mais de 75% do total do número de cooperativas, entre 2003 e 2013, o que reafirma o fator 

histórico de concentração, pois foi nessas regiões que se consolidaram as primeiras cooperativas 

e foi a partir daí que ocorreu a disseminação desse modelo produtivo-coletivo para todas as 

regiões do país. Essa desigualdade regional fica mais evidente quando especializamos os dados 

sobre o cooperativismo. Na figura 1, observamos que, entre os anos de 2003 e 2013, o número 

de cooperativas agrícolas apresenta um aumento somente nos estados do Paraná e de Minas 

Gerais. Nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Mato Grosso e da Bahia não 

houve alterações significativas no quantitativo das cooperativas desse tipo. Todavia, nos demais 

estados brasileiros ocorreu uma redução significativa desses empreendimentos, sendo mais 

expressiva nos estados das regiões Norte e Nordeste, as quais, historicamente, são as menos 

desenvolvidas do país. Percebe-se, assim, que há uma tendência de aumento da concentração 

dessas cooperativas, que são, na sua maioria, de caráter empresarial, na região centro-sul do 

país. Quanto ao número total de cooperativas, percebe-se que, entre 2003 e 2013, houve um 

aumento em todas as unidades da federação, porém, sendo os aumentos mais expressivo na 

região considerada desenvolvida (centro-sul do país), seguida por um leve aumento nas demais 

regiões. 

Com essa dinâmica, em especial na última década, segundo dados do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (2016), o cooperativismo agrícola, que já apresentava grande 

importância econômica, passa a ter mais destaque, mesmo com a redução do número desse tipo 

de empreendimento, pela sua importância econômica, representando quase 50% do PIB 

agrícola e tendo mais de 180 mil produtores cooperados. O cooperativismo agrícola brasileiro 

quase sempre se desenvolveu entre os grandes e médios produtores, ou seja, o segmento de 

latifundiários e de empresários rurais, mantendo os agricultores camponeses à margem desse 

movimento no campo ou, quando muito, inserindo-os como fornecedores de matéria-prima 

barata, como é o caso das cooperativas de leite distribuídas por todo o território nacional.  

                                                           
cria o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP). (d) Decreto nº 3.017, de 6 de abril de 

1999, que regulamenta e aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

(SESCOOP) (BALEM, 2016). 
40  Silva, 2009, p. 62 e 63. 
41 RAIS/CAGED MTE, 2003 e 2013. 
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Figura 1. Brasil: Número Total de Cooperativas e de Cooperativas Agrícolas, 2003 e 2013 

 
Fonte:  RAIS/CAGED – MTE, 2003 e 2013.
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Nessa perspectiva, percebe-se que a redução das cooperativas de prestação de serviço para a 

agropecuária e de laticínios, observada no período analisado, deve-se à expansão do movimento 

de Economia Solidária que, devido ao seu caráter popular, tornou-se mais vantajosa para os 

agricultores camponeses que se inseriam de forma marginal no movimento cooperativista. 

Assim, a permanência e a expansão desse “novo” movimento cooperativo, agora denominado 

de Economia Solidária, dá-se pela rápida adaptação a distintas realidades e em virtude dos 

efeitos positivos que esse novo tipo de organização trouxe ao mundo do trabalho42. No entanto, 

nossa preocupação está no fato de que as desigualdades sociais ocasionadas pelo 

desenvolvimento do capitalismo, impulsionadas pelo crescimento econômico e atreladas à falta 

de um Estado de bem-estar social, sempre fez persistir o movimento de organizações 

cooperativas entre os trabalhadores em diversos setores econômicos, ganhando cada vez mais 

cooperados e adeptos ao movimento no mundo todo, evidenciando a permanência das más 

condições sociais entre os trabalhadores, as quais os forçam a buscar outras formas de 

organização. 

O professor Paul Singer, um dos primeiros teóricos a usar esse termo no Brasil, reafirma o 

caráter de permanência desse movimento, dada a capacidade dos seus trabalhadores de criar e 

de recriar, periodicamente, novas experiências associativas como forma de resistência à lógica 

do capital43. Isso fica evidente quando verificamos os novos elementos de sustentação, 

reinventando a Economia Solidária, indo além do trabalho e da produção, isto é, com incentivos 

à criação de moedas sociais, de bancos solidários, de tecnologias sociais, de formação de redes 

de produção e de troca, entre outras iniciativas surgidas para sanarem os problemas das mais 

diversas realidades. Tendo em vista as várias práticas bem-sucedidas, a Economia Solidária 

passa a ser vista pelo governo como proposta viável para a geração de trabalho e de renda. Por 

isso, é incorporada à agenda das políticas públicas e das organizações não-governamentais no 

intuito de atender às comunidades e aos indivíduos excluídos do acesso ao trabalho.  

Esse cenário prevaleceu até 2003, quando foi estabelecido o governo popular do Partido dos 

Trabalhadores (PT), momento em que foram criadas estruturas institucionais do Estado 

voltadas ao incentivo desse “novo cooperativismo”, como a Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (SENAES), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), além da 

proposição ao Congresso Nacional do Projeto de Lei n 4.685/2012, com vistas à normatização 

da economia solidária, ou seja, propondo a definição de uma base normativa para garantir o 

financiamento público das atividades de economia solidária no Brasil. Entretanto, esse Projeto 

de Lei nunca foi apreciado pelo Congresso Nacional, acarretando o esvaziamento das ações do 

Estado voltadas para a economia solidária, bem como a diminuição do quantitativo desses 

empreendimentos solidários, tal como analisaremos mais adiante. A partir das ações adotadas 

pelo Governo Lula (2003-2011), os empreendimentos de economia solidária se multiplicaram 

no território nacional, chegando à 21.859 em 2007. No entanto, no ano de 2013, verificou-se 

um decréscimo para 19.708 desses empreendimentos, ou seja, uma redução de 10,91%44. No 

geral, todas as regiões apresentam um decréscimo, sendo que 65% dessa diminuição está 

relacionada ao fechamento de empreendimentos solidários, sobretudo de caráter rural, por não 

conseguirem prosperar. Na figura 2, pode-se observar a variação desse tipo de empreendimento 

por Unidades da Federação. 

                                                           
42 Coraggio, 2004. 
43 Singer, 2002. 
44 SIES, 2013. 
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Figura 2. Brasil: Número Total de Empreendimentos Solidários e Número de Empreendimento Solidários Agrícolas por Estados 

 
Fonte:  SENAES/SIES, 2007 e 2013.
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Em 2007, ao espacializarmos os dados dos empreendimentos agrícolas, é notório que a maioria 

dos estados da região Nordeste apresentam um número elevado desses empreendimentos, 

concentrando 43,5% do total, tendo apenas o Rio Grande do Sul, na região Sul, como 

contraponto. Toda essa expressividade do Nordeste deve-se à atividade econômica basicamente 

agrícola, que propiciou um maior crescimento dos empreendimentos rurais, principalmente 

porque a estrutura desigual do desenvolvimento das áreas rurais no Nordeste se deu de forma 

conservadora, mantendo a mesma estrutura fundiária e acentuando as desigualdades locais e 

regionais, marginalizando o trabalhador rural que via na organização coletiva um meio de 

fortalecer a sua produção e a sua inserção no mercado. 

Já em 2013, verifica-se um aumento dos empreendimentos na região Norte do Brasil e um 

significativo decréscimo na quantidade desses empreendimentos nas demais regiões; porém, a 

região Nordeste ainda permanece com maior concentração deles. Estados como Pará e Amapá 

são responsáveis pelo aumento desse quantitativo na região Norte; por outro lado, as regiões 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul perdem ainda mais primazia, o que demonstra que a expressividade 

dos empreendimentos de economia solidária rurais, em detrimento das cooperativas agrícolas, 

se dá em regiões opostas. Essa dualidade da presença das formas de organização nas regiões 

brasileiras deixa claro o foco principal de cada segmento, pois enquanto a economia solidária, 

expressiva nas regiões mais pobres, volta-se aos agricultores familiares, o cooperativismo 

agrícola, expressivo nas regiões mais ricas, tem como foco empresários e médios produtores. 

Toda essa redução, observada também no número total dos empreendimentos solidários, está 

claramente vincula à não consolidação da Política Nacional de Economia Solidária, haja vista 

que só se conseguiram avanços na estrutura institucional, e não na dimensão normativa/legal, 

o que garantiria a operacionalização da política pública, em especial no que tange ao 

financiamento. Ou seja, os aspectos que dependiam do Executivo (Governo) avançaram, mas 

os aspectos legais que dependiam de medidas legislativas (Congresso Nacional) não passaram 

de proposições.   

Apesar dessa realidade, as formas cooperativas crescem e se difundem pelas diferentes frações 

do território, envolvendo os movimentos sociais, atingindo as bases populares e fazendo 

ressurgir, agora a partir de uma linha autogestionária, o movimento de Economia Solidária 

nacional. Essa outra vertente do cooperativismo, no Brasil, torna-se mais evidente pela proposta 

de trabalho que ascende dentro de uma perspectiva emancipatória e democrática, a partir da 

qual os trabalhadores, produzindo coletivamente, almejam desfrutar de melhores condições 

socioeconômicas, embora se tornem frágeis pelo contexto institucional em que se inserem. 

A fragilidade institucional do movimento da economia solidária no Brasil 

No caso brasileiro, a efetivação de uma política pública é perpassada pelas diferentes dimensões 

da Política45 até a sua institucionalização enquanto uma política de Estado.  Muitas vezes, as 

ações executadas por um Governo são marcadas pela fragilidade institucional, o que se dá 

quando elas não possuem segurança jurídica por não estarem apoiadas em uma Lei que 

normatize a sua execução. Ou seja, muitas vezes, assim que um novo governo é constituído, 

inicia-se a operacionalização de ações que se constituem enquanto políticas de governo para 

atender a demandas de segmentos específicos da sociedade. De certa maneira, foi o que ocorreu 

                                                           
45 Utilizamos a palavra política, com “P” maiúsculo, no sentido amplo da palavra.  
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com a Política Nacional de Economia Solidária, no ano de 2003, com o início do Governo do 

PT. 

Para melhor compreender esse contexto, é necessário estabelecer a interrelação entre as 

instituições políticas, o processo político e os conteúdos da política pública, isto é, compreender 

como essas três dimensões (polity, politics e policy) se inter-relacionam e se realizam. Para se 

realizar análise de Política (policy analysis), é necessário entender que: 

• a dimensão institucional ‘polity’ se refere à ordem do sistema político, delineada pelo 

sistema jurídico, e à estrutura institucional do sistema político-administrativo;  

• no quadro da dimensão processual ‘politics’ tem-se em vista o processo político, 

frequentemente de caráter conflituoso, no que diz respeito à imposição de objetivos, aos 

conteúdos e às decisões de distribuição;  

• a dimensão material ‘policy’ refere-se aos conteúdos concretos, isto é, à configuração dos 

programas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo material das decisões 

políticas46. 

Outro aspecto importante, para se compreender os caminhos e a fragilidade institucional da 

Política de Economia Solidária no Brasil, é a diferença entre o que se pode definir como política 

de Estado e o que se pode definir como política de Governo, algo que, no contexto do sistema 

político brasileiro (Presidencialismo de coalizão)47, torna-se muito relevante.  

Consistem em políticas de governo aquelas ações que se vinculam à administração (Governo) 

que ocupa o Executivo num dado período. São programas executados sem vinculação a uma 

Lei aprovada pelo Congresso Nacional que trate da matéria de forma específica. Para a 

operacionalização de ações dessa natureza, os governos fazem uso de políticas já 

regulamentadas de natureza similar e utilizam verbas públicas dessas políticas para financiar as 

ações pretendidas, a exemplo do que foi a operacionalização da Política de Economia Solidária, 

que utilizava verbas do Ministério do Trabalho e Emprego, ao qual se vincula a Secretaria 

Nacional de Economia Solidária, e do Ministério do Desenvolvimento Social. 

Numa perspectiva mais objetiva,   

Políticas de governo são aquelas que o Executivo decide num processo bem mais elementar 

de formulação e implementação de determinadas medidas para responder às demandas 

colocadas na própria agenda política interna – pela dinâmica econômica ou política-

parlamentar, por exemplo – ou vindos de fora, como resultado de eventos internacionais 

com impacto doméstico. Elas podem até envolver escolhas complexas, mas pode-se dizer 

que o caminho entre a apresentação do problema e a definição de uma política determinada 

(de governo) é bem mais curto e simples, ficando geralmente no plano administrativo, ou 

na competência dos próprios ministérios setoriais48. 

Já as políticas de Estado podem ser consideradas aquelas que possuem todo um arcabouço 

jurídico, ou seja, um conjunto legal que define toda a sua execução, inclusive estabelecendo as 

                                                           
46 Frey, 2000, p. 216 e 217. 
47 Para compreensão desse conceito, ver Martuscelli (2010) e Vieira (2017). 
48 Almeida, 2016, s.p. 
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fontes de financiamento, como ocorre nas políticas de saúde, de educação, de defesa, de 

relações exteriores.   

Assim, políticas de Estado   

são aquelas que envolvem as burocracias de mais de uma agência do Estado, e acabam 

passando pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, depois que sua 

tramitação dentro de uma esfera (ou mais de uma) da máquina do Estado envolveu estudos 

técnicos, simulações, análises de impacto horizontal e vertical, efeitos econômicos ou 

orçamentários, quando não um cálculo de custo-benefício levando em conta a trajetória 

completa da política que se pretende implementar. O trabalho da burocracia pode levar 

meses, bem como o eventual exame e discussão no Parlamento, pois políticas de Estado, 

que respondem efetivamente a essa designação, geralmente envolvem mudanças de outras 

normas ou disposições pré-existentes, com incidência em setores mais amplos da 

sociedade49. 

Nesse sentido, pode-se considerar que as políticas de Governo não apresentam a dimensão 

institucional (polity), no que se refere ao sistema jurídico, ou apresentam-na ainda de forma 

incompleta. Por outro lado, as políticas de Estado apresentam as três dimensões da Política 

claramente definidas, ainda que, mesmo tendo o sistema jurídico bem definido, a execução das 

ações derivadas dos planos e dos programas parta de uma política pública (policy) e seja 

influenciada pelas características do Governo que a executará, assim como pela configuração 

da arena política (politics)50 em cada período histórico.  

Assim, observa-se que a Política Nacional de Economia Solidária adotada pelo governo popular 

do PT, que se constituiu com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 2003, buscou 

dar respostas rápidas às demandas sociais que ganharam visibilidade durante o período eleitoral. 

Dentre elas, constavam as reivindicações do movimento de Economia Solidária, via Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária, o qual foi criado no final da década de 199051.  

Para viabilizar alguma ação do Estado no campo da economia solidária, foram criados alguns 

órgãos e planos, entre eles a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), em 2003, 

vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – a qual tinha, como já foi ressaltado, 

como missões apoiar a economia solidária em todo Brasil e dar apoio político e material às 

iniciativas do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES). O Fórum Nacional de 

Economia Solidária tem papel fundamental e se constitui numa arena de sistematização das 

demandas provenientes de todas as partes do país, sendo, dessa forma, uma instituição que atua 

na instância da disputa de poder, defendendo os interesses dos movimentos sociais no âmbito 

do MTE e da SENAES, onde se definem as diretrizes para se pensar o direcionamento das ações 

do Estado no que concerne à economia solidária. 

Ainda em 2003, tendo em vista a estruturação da institucionalidade da economia solidária, foi 

criado o Conselho de Nacional de Economia Solidária, órgão colegiado de caráter consultivo e 

propositivo, integrante da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que foi 

instituído pela lei n. 10.683 de 2003 e regulamentado pelo Decreto nº 5.811 de 2006.  

                                                           
49 Almeida, 2016, s.p. 
50 Para aprofundar essa discussão, ver Silva, A.G.F. da; Mota, L.A.; Dornelas, C.S.M; Lacerda, A.V. (2017).  
51 Silva, 2017. 
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No que tange à elaboração de peças de planejamento, foram criados os Planos Plurianuais do 

Governo Federal (de 2004/2007 e de 2008/2011), nos quais se contemplou o “Programa 

Economia Solidária em Desenvolvimento”, cujo objetivo era “Promover o fortalecimento e a 

divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho 

e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário”52, que é a missão 

da SENAES. 

Ainda de acordo com essa perspectiva,  

Em 2011, as ações de economia solidária foram inseridas nas estratégias de inclusão 

produtiva do Plano Brasil Sem Miséria (PBSM), contribuindo para a geração de 

oportunidades de trabalho e renda com pessoas em situação de pobreza extrema. Para tanto, 

buscou-se ampliar os investimentos e dar escala às ações que viessem a contribuir com a 

capacidade de auto-organização e de autogestão de grupos populacionais e comunidades 

caracterizadas por vulnerabilidades sociais, fortalecendo e expandindo a economia 

solidária53. 

Ainda no âmbito do planejamento, em 2015 foi elaborado o Primeiro Plano Nacional de 

Economia Solidária (2015-2019), como resultado da 3ª Conferência Nacional de Economia 

Solidária (CONAES), realizada em novembro de 2014, uma das ações do CNES para promover 

o direito de produzir e de viver de forma associativa e sustentável (Plano Ecosol)54.  

Diante dessas medidas governamentais, o movimento da economia solidária ganha maior 

complexidade e capilaridade no cenário nacional. Na figura 3, está representado um esboço da 

rede institucional articulada aos empreendimentos solidários, às entidades de apoio e fomento, 

aos fóruns e redes, às ligas e uniões e às instâncias governamentais, bases da ação Política 

Econômica Solidária. Dessa maneira, seja por meio das suas formas ou da sua rede, a Economia 

Solidária pode ser compreendida congregando diversas relações sociais em um todo articulado 

por meio do qual se expressa a sua configuração territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Silva, 2017, p. 14. 
53 Silva, 2017, p. 15. 
54 Silva, 2017, p. 17. 
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Figura 3. Estrutura organizacional e os agentes sociais da Economia Solidária 

 

 
Fonte: Atlas da Economia Solidária – MTE, 2005. 

Do ponto de vista da consolidação da base normativa legal para garantir a manutenção da 

política de economia solidária, além dessas medidas adotadas pelo Governo Lula, foi elaborado 

por deputados do Partido dos Trabalhadores, o mesmo do Presidente da República, e 

encaminhado ao Congresso o Projeto de Lei (PL) 4685/2012, cuja tramitação ainda não foi 

concluída, estando o PL parado no Senado Federal. 

No artigo intitulado “Política pública de economia solidária e desenvolvimento territorial”, o 

autor afirma que 

o grande desafio da economia solidária é se tornar uma política ampla, capaz de envolver 

vários segmentos político-partidários, mas principalmente ter capilaridade na sociedade 

brasileira, ou seja, ser reconhecida enquanto ação capaz de estabelecer novos princípios de 

sociedade e novas formas de produção e consumo. Conclusivamente, isso seria a indicação 

para se compreender o significado da oportunidade histórica de construir um movimento social 

amplo e democrático55. 

Para que isso se concretizasse, o Governo teria que negociar com os parlamentares para a 

aprovação do Projeto de Lei (PL) 4685/2012, “que dispõe sobre a Política Nacional de 

Economia Solidária e os empreendimentos econômicos solidários, cria o Sistema Nacional de 

Economia Solidária”56, o qual, caso tivesse sido aprovado, representaria a completude do marco 

regulatório da Política de Economia Solidária no país, fazendo com que ela se tornasse uma 

política de Estado, que teria que ser continuada mesmo com a constituição de um governo 

neoliberal. 

Cabe destacar que o fato de esse projeto de Lei não ter tido prioridade no Congresso Nacional 

– tramitando de forma lenta e com alterações no texto original que podem até descaracterizar a 
                                                           
55 Souza, 2012, p. 66 e 67. 
56 Câmara dos Deputados, PL 4685/2012.   
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proposta original, que foi construída com a participação dos movimentos sociais – deve-se ao 

predomínio de ideologias de direita e neoliberal entre os deputados e senadores, em especial os 

que compõem a bancada ruralista, que somam 222 parlamentares, sendo 201 deputados e 11 

senadores, correspondendo a 39% da câmara e a 13% do Senado. Essa composição garante a 

aprovação de Projetos e de Leis que atendem aos interesses dos agentes hegemônicos do 

agronegócio brasileiro57.  

Assim, constata-se que triunfaram os interesses dos ruralistas sobre os interesses e as 

necessidades dos movimentos de economia solidária e sobre os dos políticos e agentes públicos 

que têm levado a diante a defesa de uma economia mais justa, pautada no princípio da equidade.  

Esse contexto gera um grau elevado de fragilidade institucional da política pública. Isso pode 

ser verificado ao analisar os dados orçamentários vinculados à execução da mesma. A análise 

do quadro 2 mostra que a destinação dos recursos para a execução da PNES nunca correspondeu 

às dotações iniciais. No ano de 2003, não houve destinação de recursos, uma vez que a SENAES 

foi criada em junho, após o fechamento do orçamento da União.  

 

Quadro 2. Dotação Orçamentária para o programa “Economia Solidária em Desenvolvimento” (2003-

2013) e “Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária” (2014-2017) 

Órgão Dotação Inicial (R$) Valor pago (R$) 

Ano MTE MDS Total TEM MDS Total 

2003 0  0  0  0  0  0  

2004 29.110.458  29.286.298  58.396.656  16.389.844  5.112.060  21.501.905  

2005 13.220.400  44.177.606  57.398.007  8.923.714  12.861.848  21.785.563  

2006 12.870.644  20.666.530  33.533.174  13.333.630  0  13.333.630  

2007 33.956.000  27.545.000  61.501.000  17.175.524  0  17.175.524  

2008 49.023.000  41.060.000  90.083.000  13.485.987  10.409.994  23.895.981  

2009 34.684.560  50.885.000  85.569.560  113.538  9.564.079  9.677.617  

2010 45.070.000  63.884.000  108.954.000  8.654.976  746.670  9.401.646  

2011 65.584.703  41.501.264  107.085.967  9.493.641  15.986.155  25.479.796  

2012 0  0  0  6.759.285  10.886.623  17.465.908  

2013 0  0  0  1.029.149  800.000  1.829.149  

2014 133.763.798 50.736.076 184.499.874 1.499.874 0 1.499.874 

2015 52.888.175 13.935.667 66.823.842 1.375.904 0 1.375.904 

2016 47.877.418 6.078.782 53.956.200 0 0 0 

2017 34.459.535 7.541.351 42.000.886 0 0 0 

Fonte: Senado Federal – Orçamento da União (2003 a 2017). 

 

Porém, no conjunto orçamentário destinado pelo MTE e MDA, nos anos posteriores, o valor 

pago sempre foi ínfimo frente ao valor da dotação inicial; em alguns casos mais graves, o valor 

desembolsado por um dos ministérios foi zero e, em outros, não houve nenhuma dotação 

orçamentária destinada para o programa, como no caso dos anos de 2012 e 2013, apesar de os 

ministérios garantirem repasses para a execução das ações planejadas. Outro agravante foi a 

não destinação de recurso nos anos de 2016 e 2017 que, apesar de apresentarem uma dotação 

                                                           
57 Locatel; Lima, 2016.  
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inicial contida na Lei Orçamentária aprovado pelo Congresso Nacional, não foi realizada. O 

governo atual, constituído após o golpe legislativo que ocorreu no Brasil em 2016, não efetuou 

as transferências dos recursos para os órgãos executores, impossibilitando a operacionalização 

e a continuidade dessa política.  

Considerações finais 

Diante do exposto, constata-se que, no período de Governos populares, houve uma tentativa de 

definição de uma política e de ações do Estado voltada a incentivar a organização coletiva 

pautada nos princípios da economia solidária, entendida como algo mais amplo que o 

movimento cooperativista, visando à inserção de segmentos produtivos e sociais que foram 

historicamente marginalizados no processo. Isso se daria com a criação de organizações 

coletivas, tanto associações como cooperativas de produção, de crédito, de serviços e de 

consumo.  

Entretanto, a diminuição observada dos empreendimentos de economia solidária no Brasil, 

entre o ano de 2007 e 2013, ocorreu, sobretudo, devido ao fechamento de associações de 

produtores agrícolas por não conseguirem prosperar, o que se deu por fatores diversos, como, 

por exemplo, o fato de não conseguirem algum tipo de assistência (financeira, técnica, 

formativa, organizacional), não só referente à política de economia solidária, mas também por 

meio de ações ligadas ao Programa Aquisição de Alimentos (PAA), ao Programa Territórios da 

Cidadania, à Política Nacional de Reforma Agrária, à Política de Assistência Técnica 

(ATER’s), dentre outras voltadas para o campo.  

No contexto político atual, com o Governo estabelecido após a ruptura democrática, em 2016, 

precarizou-se ainda mais o movimento da Economia Solidária, através de instrumentos 

políticos e normativos que não priorizam os segmentos sociais mais vulneráveis. Com isso não 

são propiciadas condições adequadas de trabalho para esse grupo, tornando difícil a produção 

e a comercialização e impondo ações verticais, conservando, dessa forma, a estrutura desigual 

e seguida da destinação de parcos recursos destinados à Política Nacional de Economia 

Solidária, assim como à SENAES. Quanto ao Cooperativismo, não houve mudanças nas ações 

estatais, tampouco no marco regulatório, porém, indiretamente, as cooperativas empresariais 

passaram a ter acesso a um volume maior de crédito com a ampliação em aproximadamente 

40% do valor dos recursos para o crédito agrícola.  

Constata-se ainda que, sem a definição do marco normativo (a criação da Lei), as ações 

executadas pelos agentes públicos, sejam eles governo federal, governos estaduais ou 

municipais, caracterizam-se como políticas de governo e que, com frequências, apresentam 

interrupções por falta de recursos ou de estrutura institucional para seu funcionamento. A 

aprovação da Lei garantiria a continuidade da política, pois, com isso, ela se tornaria uma 

política de Estado, da mesma forma que as políticas de educação, de saúde etc. Se não há a 

garantia normativa institucional, o governo sucessor pode abandonar essas ações de política 

pública, simplesmente não destinando recursos para tal fim, mesmo estando previsto no 

orçamento aprovado pelo Legislativo, situação observada no último período analisado.   

Por fim, apesar das contradições existentes, diante da análise da dinâmica do Cooperativismo e 

da Economia Solidária no Brasil, constata-se que os dois movimentos se constituem em 

modelos alternativos de organização social e econômica no contexto do sistema capitalista 

dominante, possibilitando a redução da sujeição dos trabalhadores e adequando-se ao contexto 
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das regiões brasileiras, assim como à realidade de outros países, sejam eles desenvolvidos ou 

não.  
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