
 

 

 
SUSTENTABILIDADE DE 

EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS 
SOLIDÁRIOS: COMO GARANTIR? 

 
Jacqueline E. Rutkowski (COPPE/UFRJ) 

jacqueline.rutkowski@oi.com.br 
 

 
 

O artigo discute as bases teóricas para a construção da 
sustentabilidade de empreendimentos econômicos solidários. 
Caracteriza a Economia Solidária e discute as  peculiaridades dos 
empreendimentos que a concretiza  e suas dificuldades em reelação à 
sustentabilidade. Reconhece-se a Economia Solidária como uma 
economia alternativa à economia capitalista, formada por 
empreendimentos econômicos de múltiplos objetivos, que conformam 
novas formas sociais de produção baseados em valores diferenciados e 
objetivos outros que não somente a acumulação de capital. Conclui-se, 
assim pela necessidade de desenvolver tecnologias alternativas, 
processos produtivos ou meios de produção adaptados às 
características e aos objetivos destes  empreendimentos, o que 
implicará um desafio à Engenharia de Produção  como área de 
conhecimento, acostumada que está a agir sob padrões produtivos 
governados pela racionalidade econômica. 
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1. Introdução 

A Economia Solidária é uma economia diferente da economia capitalista, sendo a designação 
atualmente utilizada para formas diversas de associativismo econômico entre os 
trabalhadores, o qual vem de longa data e se constrói no seio das comunidades e dos 
territórios, se materializando num conjunto heterogêneo de experiências. Tais experiências 
compartilham traços constitutivos de solidariedade, mutualismo, cooperação e autogestão 
comunitária, definindo uma outra racionalidade, diferente da racionalidade econômica 
hegemônica, que é a capitalista. Nelas dinâmicas não econômicas – culturais, sociais, afetivas 
e políticas, são importantes na decisão de se empreender e no sucesso dos empreendimentos. 
Isso leva à necessidade de novos critérios, gradualistas e inclusivos, para se avaliar o êxito ou 
o fracasso dessas alternativas econômicas (GAIGER,2004).  

Os empreendimentos econômicos solidários (EES)  formam-se a partir da associação de 
pessoas em busca de trabalho e renda e que utilizam a solidariedade para solução de 
problemas comuns. Por isso dentre seus objetivos não estão o de acumular capital em prol de 
um empreendedor, mas sim gerar riqueza a ser apropriada de forma igualitária entre o coletivo 
de trabalhadores associados (SINGER, 2003). Nestes empreendimentos, o poder não se funda 
na detenção do capital, ao contrário, busca-se a democracia nas decisões. Procura-se praticar a  
autogestão, a cooperação e a gestão democrática dos projetos, que são características próprias 
do trabalho comunitário. Há, também, horizontalidade nas relações de trabalho e uma divisão 
igualitária do excedente produzido, ou no mínimo, uma divisão que segue outras regras que 
não exclusivamente as do mercado de trabalho. A mão de obra é tratada como custo fixo e a 
eficiência do empreendimento é baseada na primazia do trabalho sobre o capital. 

A Economia Solidária discute os efeitos nefastos da economia capitalista e busca construir 
alternativa a eles, surge da crença de que um outro mundo, baseado na reconciliação da 
economia com a sociedade é possível, mas não traz necessariamente dentre suas bandeiras o 
fim do capitalismo (CATTANI, 2003). É uma economia específica de setores populares, que 
sempre existiu e que mantém um vínculo importante com a economia popular, mas pretende 
ultrapassar a reprodução simples que esta propicia na direção de uma reprodução ampliada da 
vida, ou seja, reprodução da qualidade de vida (ARRUDA, 2006; MANCE, 2002).  

Sugere-se que os empreendimentos econômicos solidários padeçam dos mesmos problemas 
que as micro e as pequenas empresas: além de dificuldades de gestão, há deficiências na 
comercialização dos produtos e dos serviços e de acesso a crédito para investimentos e 
mesmo capital de giro. Atuando no mercado capitalista, entende-se que estes 
empreendimentos, assim como as demais empresas, deveriam lidar com estratégias 
competitivas a fim de aumentar a capacidade de relacionamento e o poder de barganha com 
clientes, concorrentes, e fornecedores, para sobreviver. Dessa forma, as soluções para os 
problemas das EES seriam da mesma natureza das empresas tradicionais. Porém, não há como 
simplesmente transpor os instrumentos utilizados em empresas capitalistas para os EES, pois 
estas se baseiam em valores e formas de organização  que a Economia Solidária não 
reconhece como válidas. 

Pela forma como se estruturam e pelos objetivos que perseguem os EES não podem ser 
identificados como empresas capitalistas. Porém, quando se analisam seus processos de 
trabalho e produção percebe-se que há uma dificuldade de se romper com uma lógica 
instrumental, fundada em um modo formal de gestão e na busca de resultados passíveis de 
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quantificação,  uma “cultura de firma”, que resulta na vigência dos processos tradicionais de 
fragmentação do trabalho. Muitas vezes prevalece a dominação pelo saber e uma forma de 
organização que, afastada da vivência concreta do trabalho, distancia os associados do 
comando direto da organização do empreendimento, dificultando o acesso dos cooperados às 
informações e ao exercício de fato do poder, e diminuindo o grau de autogestão dos grupos. 
Tudo isso contribui para aumentar o grau de conflitos internos, impactando negativamente os 
resultados financeiros obtidos, já que a motivação individual para o trabalho é parte 
importante da produtividade a ser obtida. 

Alia-se a estes problemas o fato de os empreendimentos econômicos solidários atuarem, em 
geral, em nichos de mercado de pequena rentabilidade, o que colabora para pequenas retiradas 
mensais e não permite que se façam investimentos que possam melhorar a produção – o que 
alimenta o círculo vicioso de dificuldades -  ou atingir os demais objetivos do 
empreendimento ou, ainda, atender a outras necessidades dos  associados, tais como 
contribuir para a previdência social ou constituir  fundos de saúde ou de educação, por 
exemplo. Esses fatores ajudam a fomentar uma alta rotatividade entre associados, mantém a 
dependência a agentes externos e abala a crença  quanto à capacidade dos empreendimentos 
de cumprir os objetivos de geração de renda ou mesmo da possibilidade de sua 
sustentabilidade.   

Além de aspectos práticos de várias ordens, tais como a horizontalidade nas relações de 
trabalho, as quais se baseiam fundamentalmente na cooperação e a divisão igualitária (ou pelo 
menos em outras bases que não as do mercado de trabalho) do excedente gerado,  os 
empreendimentos econômicos solidários se diferem em relação a seus objetivos, que nunca 
são exclusivamente econômicos, posto que os EES são parte de um projeto integral de 
organização comunitária (SANTOS, 2002; FRANÇA FILHO; LAVILLE, 2004). Assim, além 
da geração de renda, entre os objetivos desses trabalhadores está a promoção de atividades de 
desenvolvimento comunitário, ou seja, aquelas atividades cuja finalidade é a satisfação de 
outras necessidades humanas como reconhecimento, educação, cultura, lazer (TIRIBA,2003). 
Assim, há que se desenvolver tecnologias alternativas, processos produtivos ou meios de 
produção adaptados às necessidades, às características e aos objetivos destes  
empreendimentos. As razões teóricas que justificam essa necessidade e embasam tal escolha e 
a forma de concretizá-la é o que discutiremos neste artigo. 

2. Sustentabilidade de Empreendimentos Econômicos Solidários: como garantir? 

Apesar de se constituírem em uma nova forma social de produção, diferenciando-se dos 
empreendimentos capitalistas tradicionais, os empreendimentos econômicos solidários estão 
sujeitos a uma dupla subordinação à economia capitalista. Por um lado, sujeitam-se aos 
efeitos da lógica da acumulação de capital e às regras de intercâmbio impostas ao conjunto 
dos agentes econômicos e, de outro, e, ao mesmo tempo, por isso mesmo, são compelidos a 
adotar a base técnica do capitalismo de modo a serem competitivos. Enfrentam, desse modo, 
tensionamentos, e, muitas vezes, concedem princípios caros à manutenção da lógica 
econômica solidária (GAIGER, 2004). Isso leva a que a maioria dos EES sobreviva em 
situações precárias, enfrentando dificuldades de gestão, comercialização, acesso a recursos 
financeiros e a conhecimentos tecnológicos, (EID, DAKUZAKU e GALLO, 2000; 
GUTIERREZ, 1988; RUTKOWSKI et al, 2002, VALLE, 2002). 

A principal razão apontada para este problema é a falta de competências adequadas destes 
“empreendedores” para lidar com conhecimentos e tecnologias na maioria das vezes 
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inacessíveis a eles. A questão seria ensiná-los como lidar com técnicas gerenciais, tecnologias 
de produção, e métodos de desenvolvimento de produtos, comercialização e marketing 
(CASTRO, 2003). Trata-se de reeducar trabalhadores formados para ser mão de obra de uma 
sociedade industrial, e, portanto, com uma parca escolaridade, acostumados a receber ordens, 
não planejar, atuar em pequena parte do processo produtivo, dentro de um modelo taylorista-
fordista de produção, para torná-los empreendedores. Desse modo, os problemas dos EES se 
resolveriam com as mesmas soluções dadas para melhorar a micro e a pequena empresa 
capitalista.  

Assim, a solução geralmente encontrada reside na capacitação e na assessoria técnica, a qual 
necessitam, somente, ter sua metodologia remodelada, adaptada às características do público 
alvo, sobretudo àquelas relacionadas à escolaridade (GUIMARÃES, 2000). Porém, não se 
pode abstrair o fato de que as técnicas não são neutras. Elas carregam princípios que são em si 
geradores de práticas distintas e distintivas (BOURDIEU, 1997), que conferem diferentes 
visibilidades e relevâncias a alguns aspectos em detrimento a outros. As tecnologias, 
incluindo as de gestão, são construídas socialmente e grupos de consumidores, interesses 
políticos, econômicos e outros influenciam não apenas sua forma final, mas principalmente 
seu conteúdo. 

Os EES carecem de meios e instrumentos apropriados à consolidação de formas solidárias e 
eficientes de produzir riqueza. Porém, não há ainda um consenso consolidado sobre a melhor 
forma de se organizar um EES, não havendo, portanto, uma ciência administrativa e 
econômica baseada em formas produtivas ótimas, voltadas para estes empreendimentos. Ou 
seja, é necessário se buscar soluções de governança, gestão e produção que permitam aos 
empreendimentos econômicos solidários dar respostas efetivas aos seus problemas, 
desenvolvendo-se - da mesma forma que se fez para os empreendimentos capitalistas 
tradicionais - métodos, técnicas, instrumentos capazes de promover a eficiência, ou seja, a 
sobrevivência e a prosperidade, sob novos patamares, destes empreendimentos.  

Um dos passos necessários é se aprofundar a discussão teórica para tal construção. A partir do 
reconhecimento da economia como um processo social, o qual precisa ser avaliado a partir de 
uma visão plural, discute-se a necessidade de desenvolvimento de uma tecnologia social 
adequada aos EES, em particular, uma tecnologia de gestão e técnicas de produção 
apropriadas à manutenção e ao fortalecimento da autogestão e de processos de produção 
centrados no trabalho coletivo e cooperativo. 

 

2.1 Economia formal e economia substantiva: o lugar da economia nas sociedades  

O individualismo atomístico, visão muito popular da sociedade humana atual advinda do 
Iluminismo, está na base das primeiras racionalizações do homem e aparece com muita força 
em nossas idéias a respeito da economia. Na visão do racionalismo econômico, um ator – um 
individuo, uma família, uma sociedade inteira - encara um ambiente natural e usa a ação 
econômica, ou precisamente a ação economicista, a essência da racionalidade - como uma 
maneira de dispor de tempo e energia de forma a maximizar as metas a serem atingidas fora 
desta relação homem-natureza. A economia é o locus de tal ação, a qual, admite-se pode ser 
influenciada por vários fatores não econômicos tais como fatores políticos, militares, artísticos 
ou religiosos.  

Essa visão da economia como o lugar de alocação de unidades, poupança, venda e compra de 
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excedentes e formação de preços veio do ambiente ocidental do século dezoito e é relevante 
para se entender os arranjos institucionais do sistema de mercado. Porém, como nos alerta 
Polanyi (1988), não nos permite inferir a generalização do sistema de mercado em todas as 
épocas, e em todas as sociedades. Para o autor, referir-se às atividades humanas em termos de 
economia é um composto de dois significados que têm  origens diferentes: os significados 
substantivos e formal. O significado substantivo da economia advém da dependência que o 
homem tem da natureza e de seus pares para sobreviver. O significado formal implica uma 
série de regras relativas à escolha entre usos alternativos de meios insuficientes, tais como fica 
aparente na palavra “econômico. Porém, o conceito corrente de economia funde os 
significados de subsistência e de escassez da economia sem uma consciência  adequada dos 
perigos inerentes a esta fusão. 

Assim, o uso do significado formal da economia nos faz ver a economia como uma seqüência 
de atos de “economizar”, ou seja, “de escolhas induzidas por situações de escassez, o que nem 
sempre é generalizável a todo tipo de economia, já que nem todas elas são, de fato, uma 
seqüência de atos realizados em função de ações sociais relativas a meios insuficientes e 
tendo como resultado a formação de um preço. Isso só ocorre sob condições de mercado.” 
(POLANYI et al, 1971:247). A teoria econômica separou a economia de outras facetas da 
sociedade, e desenvolveu uma estrutura conceitual – dinheiro, preços, suprimento e demanda, 
capital, lucro, juros, rendimentos e coisas afins -  característica da economia moderna de 
mercado que é difícil de aplicar em economias não mercadológicas.. O argumento aqui é para 
uma mudança de ênfase. Não o formal, mas o substantivo elemento do sustento, em toda a sua 
aparente incerteza deveria ser o centro das teorias sociológicas dos processos econômicos ou 
daquelas teorias nas quais a economia é vista como um dos diversos processos sociais 
genéricos, como é o caso dos Empreendimentos Econômicos Solidários.  

2.2 Outra economia, outra tecnologia: o papel da tecnologia 

Para qualquer problema dado, há um excedente de soluções factíveis e, geralmente, os atores 
sociais é que são responsáveis pela decisão final acerca de uma série de opções tecnicamente 
possíveis. A própria definição do problema muda ao longo do processo de sua solução, em 
função dos atores implicados. Nem todos os processos sociais se dão em função de 
imperativos funcionais; quando existe mais de uma solução puramente técnica para um 
problema, a escolha entre elas torna-se ao mesmo tempo técnica e política, fazendo com que 
as implicações políticas da escolha passem a ser incorporadas na tecnologia que dela resulta. 

Porém, o modelo da cadeia linear da inovação tecnológica convencional supõe que à pesquisa 
científica segue a tecnológica, e, por conseguinte a tecnologia, que traz o desenvolvimento 
econômico e, depois, o desenvolvimento social. O método científico, cujas bases estão na 
objetividade cartesiana e positivista é o método por excelência para o desenvolvimento 
científico e tecnológico. Daí a crença de que a ciência constrói-se com base em uma 
incessante e interminável busca da verdade, livre de valores e que a tecnologia possui uma 
evolução linear e inexorável em busca da eficiência.  

Mas, o que se percebe é que se alternativas tecnicamente comparáveis para solucionar 
determinado problema em uma empresa têm implicações distintas em termos da distribuição 
do poder, e se ocorre alguma disputa entre os trabalhadores e empresários, tende a ser 
escolhida aquela opção que favorece o controle do processo por estes últimos. Isso por que, 
considerando a acumulação de capital como principal fim do empreendimento capitalista, as 
decisões técnicas tomadas no interior das empresas pelos capitalistas o são com o objetivo de 
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reforçar seu poder e manter a sua capacidade de tomar, no futuro, decisões semelhantes, 
capazes de garantir seu objetivo como prioridade (GORZ, 1996).  

Isso explica também outras características da tecnologia, pelo menos em sua forma 
convencional. As tecnologias de produção, por exemplo, se desenvolvem a partir de uma 
visão segmentada do conhecimento e do processo produtivo. Até aí nada de novo, já que 
condizente com o dito método científico. Porém, isso alinhado à necessidade de controle de 
uns sobre outros no mundo da produção, acaba por não permitir o controle do produtor direto 
sobre o processo de trabalho, tornando sempre necessário um patrão, um chefe, um capitalista, 
um engenheiro (RUTKOWSKI, 2005). Torna também tais tecnologias alienantes, por que não 
utiliza a potencialidade do produtor direto na ação cotidiana (FREIRE, 2001),  e promotoras 
de adoecimento,  já que impedem o trabalhador de concretizar suas idéias, aspirações e 
desejos e definem de modo rígido os movimentos a serem desempenhados na tarefa 
(DEJOURS, 1986; CLOT, 2006).  Além disso, em geral, essa tecnologia é poupadora de mão 
de obra e desconsidera, sempre que possível, suas conseqüências ambientais, por que centrada 
no objetivo de maximização de lucros e, portanto, de minimização de custos (O´CONNOR, 
1997). Não consegue resolver assim, podendo mesmo agravar, os problemas sociais, incluso 
aí, os ambientais. 

As tecnologias convencionais são, em geral, bastante funcionais para a empresa privada, já 
que esta, sob o capitalismo, é a responsável pela produção de maioria dos bens e serviços para 
a população. Entretanto, os problemas da tecnologia convencional estão não apenas no uso 
que se faz dela, mas também em sua própria natureza. No nível material, a tecnologia 
convencional mantém e promove os interesses dos grupos sociais dominantes na sociedade 
em que se desenvolve, e, no nível simbólico, apóia e propaga a ideologia legitimadora desta 
sociedade, as interpretações do mundo e a posição que nele ocupam.  

Desse modo, as tecnologias efetivamente empregadas são selecionadas, entre as muitas 
configurações possíveis, segundo um processo pautado pelos códigos sócio-técnicos 
estabelecidos pela correlação de forças sociais e políticas existentes. Também a organização 
de profissionais que concebem a tecnologia convencional está imersa num ambiente que a 
legitima e a demanda (MARQUES, 2005; BARTHOLO, 2005). Aprendemos, por exemplo, 
na escola de engenharia que quanto maior a escala de um sistema produtivo mais eficiente ele 
será. Mas, eficiência em qual sentido? Baseada em quais critérios e na medição de quais 
resultados? O conceito é hoje tão difundido e aceito que nem nos lembramos mais que essa 
eficiência pauta-se totalmente em bases econômicas: é eficiente aquilo que consome poucos 
recursos para gerar um resultado. A tendência é expandirmos a fronteira do conhecimento 
científico e tecnológico de acordo com uma visão convencional, sem questionar a estratégia e 
os pressupostos que a sustentam.  

A crítica aos efeitos nefastos do uso indiscriminado da tecnologia convencional, dentre estes a 
manutenção de dependência econômica e diferenças de níveis de desenvolvimento entre 
países e a eliminação crescente de postos de trabalho com aumento gradativo de 
produtividade, ou seja, crítica a uma tecnologia dependente de uso intensivo de capital e 
poupadoras de mão de obra, não é nova. A partir dela várias concepções de tecnologia foram 
criadas e vêm sendo discutidas já há algumas décadas, colocando em debate as políticas de 
ciência e tecnologia (RATTNER, 1981; BARBIERI, 1989; HERRERA, 1977).  

Para tais autores do campo da Ciência, Tecnologia e Sociedade, a tecnologia é definida a 
partir de uma racionalidade funcional das empresas, que a escolhem  de maneira a 
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proporcionar produtos, serviços e formas de produção, comercialização e distribuição que  
atendam a seus objetivos.  Tal racionalidade é muito diferente da racionalidade substantiva, 
que atende aos interesses da coletividade. Por isso, construir técnicas para a economia 
solidária requer questionar a neutralidade do chamado “determinismo tecnológico” 
(DAGNINO, 2004), que considera o desenvolvimento das forças produtivas algo inexorável, 
contínuo e linear, sem perceber que a ciência e a tecnologia produzidas sob a égide do 
capitalismo tendem a inibir qualquer mudança que debilite a acumulação do capital ou que 
aponte para uma organização diferente da vida em sociedade. 

Para Dagnino (2002) a sustentabilidade dos empreendimentos autogestionários dependerá da 
elaboração de uma nova  base cognitiva, inclusive tecnológica, a qual exigirá o que ele chama 
de Adequação Sócio-Técnica (AST), ou seja, a adequação ou concepção alternativa de 
tecnologias a partir de critérios suplementares aos técnico-econômicos usuais. Isso requer, 
inclusive, questionar a maneira como a pesquisa é feita na universidade, gerando uma nova 
cultura institucional que seja favorável ao desenvolvimento das tecnologias sociais, das quais 
a Economia Solidária depende para prosperar (DAGNINO, 2004). 

Além das questões relacionadas à falta de neutralidade da técnica já discutidas, há inúmeros 
paradoxos e contradições em se tentar solucionar a questão sem o devido posicionamento 
crítico. O mercado produz riqueza excluindo e, portanto, querer incluir os excluídos deste 
mercado com a mesma lógica é, no mínimo, intrigante. A sociedade salarial, com sua lógica 
de produção e consumo em massa parece-nos também não ser a melhor a referência. Não há 
como pensar a lucratividade de um EES nos mesmos moldes da empresa capitalista, pois esta 
lucratividade está intimamente ligada a uma forma de organizar o trabalho baseada na 
expropriação da força de trabalho, no parcelamento extremo das atividades, no desprezo pelas 
condições de trabalho e com a saúde ocupacional dos trabalhadores como forma de redução 
de custos, na existência de reserva de mão de obra que mantém baixos os salários, dentre 
outras condições que, nos parece, não interessa à Economia Solidária reproduzir. Tal 
lucratividade atrela-se também a uma escala de produção sempre crescente que se realiza com 
base em uma tecnologia cada vez mais sofisticada, e cara, que torna não competitiva a 
pequena produção, pois esta estará sempre em desvantagem em relação àquelas com recursos 
suficientes para adquirir a última tecnologia.  

Tecnologia esta que continua sendo construída a partir do pressuposto da separação entre o 
planejar e o fazer, entre o gerenciar e o executar, por que fortemente calcada na divisão 
hierárquica de tarefas e de formas de conhecimento. Por mais que os novos modelos de 
organização do trabalho e de gestão propaguem a necessidade de integração do trabalhador ao 
processo produtivo mantém-se a separação entre o chão de fábrica e a definição de estratégias, 
entre as partes e o todo. Além disso, tais tecnologias exigem, muitas vezes, escolaridades e 
condições físicas que muitos trabalhadores associados/ cooperados não têm como oferecer. 
Então, como conciliar estas tecnologias com a necessidade do cooperado de exercer funções 
gerenciais e fabris ao mesmo tempo? Como avaliar a eficiência desses empreendimentos a 
partir de parâmetros meramente econômicos, de acumulação, com base em critérios de 
redução de custo e aumento indefinido de lucros? Como manter os níveis de competitividade 
aparentemente exigidos sem excluir? Outras tantas questões, tais como as ambientais e de 
saúde ocupacional, por exemplo, ainda poderiam ser agregadas a essa discussão... 

Os empreendimentos econômicos solidários não têm um caráter unicamente econômico. 
Constituem uma nova forma social de produção construída a partir da pluralidade de 
princípios econômicos e de uma finalidade multidimensional, a qual permite um equilíbrio 
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dinâmico entre as fontes de recursos mercado, poder público e práticas reciprocitárias, com o 
econômico servindo como meio para a realização do real objetivo do empreendimento que 
pode ser prioritariamente social, cultural, político ou ecológico.  Baseiam-se em uma 
sociabilidade comunitário-pública, que implica na utilização de padrões comunitários e 
relações sociais e de práticas profissionais na forma de organização, o que leva à 
democratização dos processos decisórios internos, com participação dos associados nas 
decisões e a uma autonomia institucional, com os empreendimentos sendo geridos de forma 
autônoma em relação a outras instituições, apesar de sua interdependência com outras 
organizações.  Tudo isso os difere, e muito, do empreendimento capitalista típico. 

Sendo assim, mais do que simplesmente discutir como melhor adaptar os processos 
produtivos às características especiais dos “empreendedores solidários” parece-nos ser 
necessário buscarmos outros paradigmas para a proposição de uma tecnologia realmente 
adequada às necessidades dos EES. Ou seja, buscar construir as tecnologias sociais de que a 
economia solidária precisa para garantir a sustentabilidade de seus empreendimentos. 

2.3 Gestão de empreendimentos solidários: gestão social e gestão estratégica 

As especificidades dos empreendimentos econômicos solidários nos levam a defender a 
necessidade de se construir novas tecnologias, inclusas aí as de gestão, para responder aos 
seus desafios. Apesar de ser muito comum a idéia de que aquilo que é bom para a empresa 
privada é também bom para toda e qualquer organização, a proximidade com organizações de 
outros tipos, tais como os EES, mostra a dificuldade de colocar em prática essa premissa 
(RUTKOWSKI, 1998; RUTKOWSKI et al, 2002; CABRAL et al, 2003; RUTKOWSKI & 
DIAS, 2002).  

Crítico do pensamento hegemônico de uma sociedade centrada no mercado, cuja ideologia 
influencia o ensino da Administração e da gestão organizacional, Tenório (2002) preconiza a 
necessidade de uma gestão social, aquela voltada às organizações da economia social e 
solidária, que deve se basear na racionalidade substantiva e não na racionalidade instrumental, 
a qual não é capaz de responder às necessidades dos indivíduos, das pessoas. Contrapõe, 
assim, a idéia de gestão social à idéia de gestão estratégica. 

A gestão social estaria associada a conceitos e valores afinados com o diálogo (agir 
comunicativo), democracia, cidadania e participação. Desse modo, prevê um gerenciamento 
participativo, no qual o processo decisório é exercido por meio de diferentes sujeitos sociais, 
sendo, assim, por si mesmo inclusiva. Por seu lado, a gestão estratégica, baseada na 
racionalidade instrumental, elimina, pela priorização. Baseia-se no agir estratégico, advindo 
da teoria tradicional, centrada nos princípios regidos pelo mercado.  A gestão estratégica 
funda-se no cálculo de meios e fins e é implementada através da interação de duas ou mais 
pessoas na qual uma delas tem autoridade formal sobre as outras. Enquanto a gestão 
estratégica é monológica, utilizando-se da linguagem apenas como um meio para transmitir 
informações, a gestão social é dialógica e a linguagem atua como uma fonte de integração 
social. 

Porém, alerta Tenório (2002), a gestão social é difícil de ser atingida devido a questões 
culturais, havendo em sua difusão uma necessidade de se preocupar com a pedagogia da 
formação dos atores, e não só com a capacitação técnica/ gerencial. Para construir tal gestão 
cabe às organizações sociais e solidárias tratar o conhecimento como um produto social, que 
para ser construído requer conciliar teoria e prática. 
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Para Andion (2005) a gestão de organizações da economia solidária deveria ser analisada a 
partir de quatro dimensões interdependentes, quais sejam: a dimensão social, a dimensão 
econômica, a dimensão ecológica, e a dimensão organizacional e técnica. A autora identifica 
que o exercício da ação comunicativa conforme definido por HABERMAS é processo chave 
na gestão dessas organizações, pois tal processo é gerador de integração entre os indivíduos e 
de interação entre eles. Além disso, manter várias formas de regulação (trocas mercantis, 
redistribuição e reciprocidade) (POLANYI, 1988) coexistindo na gestão de recursos é 
fundamental para que as organizações conservem seus objetivos e consigam sobreviver 
financeiramente, mantendo sua autonomia. Por outro lado, o processo de profissionalização 
na gestão não pode ser negligenciado, pois ele é elemento essencial para garantir a efetividade 
dos produtos/ serviços prestados e a sua manutenção no tempo; porém esta profissionalização 
deve ser discutida e refletida, para que possa coabitar com os espaços do mundo da vida e não 
eliminá-los completamente, já que o mundo da vida é elemento distintivo do funcionamento 
dessas organizações (MORIN, 1983; GUERREIRO RAMOS, 1981). 

Desroche (2006) descreve uma estrutura–tipo para os empreendimentos cooperativos, o 
quadrilátero cooperativo, por meio do qual se poderia entender a democracia nas cooperativas 
e, principalmente as dificuldades em se conservar o seu pleno vigor ao longo do tempo. 
Discutindo a problemática da participação, ou mais precisamente, da dificuldade em garantir a 
justa e adequada participação dos membros nas decisões tomadas em estruturas coletivas, o 
autor defende que a chave na democracia cooperativa está na capacidade de estabelecer 
comunicações e convergências entre os quatro pólos ou populações identificáveis em uma 
cooperativa, quais sejam: Sócios (S), ou seja, os membros da cooperativa cuja instância 
máxima de decisão é a assembléia geral; Administradores (A) eleitos, que têm poderes 
delegados pela assembléia para, por prazo determinado e de forma representativa, tomar as 
decisões cotidianas, já que seria impraticável a democracia direta; Gerentes (G) nomeados 
pelos administradores para exercer as funções técnicas requeridas, sendo contratados, 
formando a chamada tecnoestrutura; Empregados (E) assalariados que atuam nos escritórios 
ou mesmo nas linhas de produção, ou em outros pontos da cadeia produtiva, como transporte, 
e outros, situação comum em caso de crescimento excessivo da cooperativa, por exemplo. 

Esses atores constituem os quatro pólos do quadrilátero, e diversas clivagens e coalizões são 
identificáveis entre eles, as quais alteram a democracia interna nas cooperativas e faz com 
que, muitas vezes, as decisões sejam reservadas a uma elite, profissional e experimentada, que 
age de acordo com o modo hegemônico de gestão de empreendimentos econômicos, o que 
muitas vezes significa ir de encontro às aspirações e objetivos dos sócios. Tal incongruência 
rapidamente manifesta-se na apatia dos membros, na fraca assiduidade nas assembléias e 
reuniões, no desinteresse e desaparecimento do senso de pertencimento e do sentimento de 
exercer influência nas decisões em prol dos interesses gerais dos membros. Portanto, a 
questão não estaria resolvida com a realização de mais reuniões para tomada de decisões, mas 
na animação, a qual, em uma visão atualizada, principalmente pelos trabalhos de Paulo Freire, 
pode ser traduzida pela  interação entre atores, devendo-se estar atento ao papel que a 
linguagem exerce nesta interação.  

Além disso, ainda segundo Desroche (2006), o bom funcionamento da cooperativa estaria 
relacionada a uma ética cooperativa, pois a cooperação dependeria essencialmente de um 
ânimo conferido por uma moral, já que os cooperados não podem ser vistos somente como 
um ser econômico, mas como uma pessoa, isto é, um ser moral e social.  

Koulytchizky (2006) atualiza o quadrilátero cooperativo de Desroche, integrando novos atores 
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que se agregam à análise em função da evolução das empresas da chamada economia social. 
Para o autor, a complexificação das economias de mercado têm levado a uma necessidade de 
maior rapidez na tomada de decisões, nas negociações de preço e a uma flexibilidade de 
adaptação aos acontecimentos que requerem uma recomposição da função empreendedora. 
Assim, os andares superiores na hierarquia nas organizações adquirem maior importância, 
formatando alianças dispostas em dois pólos: administrandos (administradores e gerentes), 
que agem continuamente e administrados (empregados e sócios) com poder de ação 
meramente seqüencial, esporádico. 

Além disso, seu modelo de análise inclui novos entrandos no sistema, tais como voluntários e 
militantes que podem, ou não adquirir status de sócio e, doadores e mecenas, que agem 
internamente, mas permanecem, em geral, externos à organização beneficiada; e, os usuários, 
consumidores e clientes, que podem, às vezes, serem chamados à participar das decisões 
como parte interessada que são. A importância que cada um desses atores adquire em 
determinadas situações os situarão na parte mais alta, na parte mais baixa ou no limite entre as 
duas zonas, podendo eventualmente se juntar a um dos quatro vértices oficiais do 
quadrilátero. Esses e outros atores ocasionais criam redes tecidas ao redor do quadrilátero, 
cuja compreensão podem ajudar a entender qual projeto cooperativo ali se realiza, para a 
partir de um diagnóstico situacional entender e repensar a estrutura de gestão, quem tem ou 
deveria ter autoridade sobre quem, quais os fluxos de comunicação existentes e quais 
deveriam ser criados, quais os pontos de verificação a serem criados para a tomada de 
decisão, etc. 

Discutindo o processo de desenvolvimento de novos produtos em uma empresa 
autogestionária, Lima: Duarte & Campos (2000), identificam diferenças no processo que 
advêm da forma organizativa da empresa, que é uma cooperativa. O aperfeiçoamento ou a 
concepção de novos produtos é uma estratégia comumente utilizada para melhorar a situação 
de uma empresa no mercado. Porém, alertam os autores, não é fácil concretizar essa 
estratégia, pois ela depende de uma negociação coletiva quanto à sua necessidade, 
importância e eficácia. Na empresa convencional a dificuldade de se obter tal acordo é 
suprido por um modo autoritário e centralizado de conduzir os projetos e o envolvimento 
coletivo é garantido através da comunicação formal e da busca constante de resultados, ou 
seja, por uma “administração por estresse”. Na empresa cooperativa o processo não pode ser o 
mesmo, pois não há uma estrutura formalizada por onde as ordens podem fluir naturalmente. 

Na empresa cooperativa as conseqüências negativas de uma decisão estratégica tal como 
lançar um novo produto impactam diretamente a renda de todos os cooperados. E são eles que 
devem, além de tomar a decisão, contribuir diretamente para que ela se concretize.  Dessa 
forma, a constituição de um acordo coletivo efetivo em torno da decisão de se lançar um novo 
produto é fator ainda mais determinante. Não tendo certeza quanto à aceitação do produto no 
mercado, da viabilidade de sua produção ou da viabilidade técnica de funcionamento do 
produto o coletivo não consegue concretizar o desenvolvimento. A decisão é indefinidamente 
adiada, pois depende do convencimento individual de dezenas de pessoas, as quais não 
estando seguras, acabam criando falsos problemas, aparentemente insolúveis. 

A solução aqui identificada é, então, uma maior implicação dos atores, algo aparentemente 
mais fácil de se obter na empresa cooperativa do que na empresa convencional, já que nos 
EES busca-se a democracia nas decisões e as relações de trabalho pautam-se pela 
horizontalidade e cooperação. Construir tal implicação depende de entender a importância dos 
diversos atores para os bons resultados dos diversos processos de um empreendimento 
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produtivo, como também de dispor de técnicas e metodologias para construí-la. Significa 
também estar disposto a reconstruir relações de poder no interior das organizações o que pode 
significar ter que alterar objetivos fins. 

Não percebemos tais pressupostos no arsenal comumente empregado na solução de problemas 
empresariais. Ao contrário, tais soluções pautam-se na busca de uma uniformidade, traduzida 
em regras e padrões advindos do conhecimento técnico formal, que, acredita-se, se bem 
seguidos levarão ao um resultado ótimo. Em que pese a inconsistência tantas vezes 
comprovada pela análise ergonômica do trabalho entre trabalho prescrito e trabalho real 
(WISNER, 1994), a engenharia continua se pautando por uma visão pejorativa do papel do 
homem na produção, o que leva a uma busca constante de melhoria nas formas de controle e 
na substituição dos homens, sempre que possível, por dispositivos técnicos automáticos, 
considerados mais confiáveis (DEJOURS, 2004) e, portanto, mais produtivos. 

Estratégias gerenciais adequadas a uma maior adesão dos empregados à busca de resultados 
nas empresas vêm sendo estudadas e aplicadas há muito tempo. Desde os anos 1920, quando 
Elton Mayo e suas pesquisas deram início à escola das relações humanas os temas 
relacionados à participação, relações informais, democratização das relações de trabalho e 
formas de recompensas simbólicas fazem parte das teorias relacionadas à gestão de pessoal e 
organização do trabalho na empresa. Com o destaque das empresas japonesas no mercado 
mundial, a partir da década de 1980, o tema adquiriu nova importância, visto que uma das 
razões apontadas para o sucesso destas empresas era a sua capacidade de obter maior 
participação dos trabalhadores na solução de problemas e na sugestão de melhorias no 
processo produtivo por meio de estratégias diversas tais como os Círculos de Controle de 
Qualidade e Programas 5S, dentre outras. 

Desde então, novas políticas de Recursos Humanos que valorizam as exigências materiais 
(como salário e benefícios, por exemplo) e exigências de ordem psicológica (capacidade de 
iniciativa, de trabalho em equipe, etc), ou sejam, que atendam às necessidades de 
recompensas econômicas e simbólicas dos trabalhadores, em seus aspectos formais e 
informais, conciliando os preceitos da administração de pessoal advindos da escola Clássica e 
da escola de Relações Humanas tornam-se cada vez mais populares. No “modelo de gestão de 
excelência”, o qual deve ser perseguido por todas as organizações que pretendam ser 
competitivas, a gestão de pessoal baseada nessas premissas é ponto crucial. 

Entretanto, limitados pelo modo de produção vigente, em que alguns detêm os meios de 
produção nos quais a maioria é levada a vender sua força de trabalho, abordagens 
participativas de construção de projetos de trabalho, mostraram-se enfraquecidas, restando 
apenas seu uso como método de integração do conhecimento tácito à construção de maneiras 
de aumentar progressivamente a produtividade (LIANZA, 1998). Desse modo, foram dados, 
tanto em termos teóricos e práticos,  apenas passos tímidos em direção a novas formas de 
organização do trabalho e de gestão da produção diferenciados em relação ao taylorismo/ 
fordismo.  

Por outro lado, por suas características e objetivos os EES exigem que se reconstrua a noção 
de trabalho para que se possa  desconstruir o mando e a subjugação a que foram submetidos 
os trabalhadores em anos de organização taylorista-fordista do trabalho (ANTEAG, 2005). 
Ou, seja, construir processos de trabalho para a autogestão demandará um processo de 
desalienação do trabalhador e um processo de revisão de valores e práticas dos técnicos, para 
que juntos possam inventar o novo. 
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3. Conclusão: 

Lógicas diferentes, estruturas diferentes, necessidades diferentes, especificidades diversas 
distinguem a gestão dos EES da chamada gestão estratégica. As técnicas e instrumentos para a 
autogestão não podem ser associados simplesmente a uma visão funcional do 
empreendimento, sendo pensadas em função do setor a que se destinam (técnicas de 
contabilidade, de marketing, de qualidade, de RH, etc), mas devem ter sua centralidade no 
trabalho, fonte de criação e desenvolvimento pessoal e profissional. Isso parece coerente com 
a crença de que nestes empreendimentos a eficiência baseia-se na primazia do trabalho sobre 
o capital (GAIGER, 2003b). Sua concepção requer uma racionalidade substantiva, capaz de 
considerar o mundo da vida e suas múltiplas inter-relações, os quais exigem não uma 
racionalidade instrumental, mas uma ação comunicativa e uma ética própria. Há também que 
não se perder de vista o caráter multidimensional dos objetivos perseguidos por esses 
empreendimentos.  

Os EES são o locus do trabalho coletivo, não alienado, voltado não para o lucro, mas para a 
satisfação de cada um e da comunidade, a partir de valores como democracia participativa, 
ética e confiança. Não há, porém, um modelo para constituição dos EES. A realidade em que 
se formam esses empreendimentos diferem de caso para caso, tendo em comum somente a 
necessidade de se gerar trabalho e renda, em situações onde a economia capitalista, por razões 
as mais diversas também,  não foi capaz de fazê-lo.  

Essa diversidade de realidade de formação também é verdade para a empresa capitalista, 
porém, há séculos, e continuamente, discute-se e constrói-se o empreendimento capitalista 
ideal para cada fase e “crise” do capitalismo. Por outro lado, não há ainda um consenso 
consolidado sobre a melhor forma de se organizar um EES, não havendo, portanto, uma 
ciência administrativa e econômica, e, por conseguinte reflexões sobre formas produtivas 
ótimas, voltadas para estes empreendimentos. Iniciativas neste sentido começam a se 
organizar timidamente nas universidades brasileiras e em outros países. Se Owen pode ser 
considerado o contraponto a Adam Smith no que se refere ao modelo de empreendimento 
econômico preconizado, está ainda por surgir os Friedmans, Fayols, Taylors, Druckers, 
Ohnos, etc. da economia solidária. Isto é, necessita-se ainda de muito esforço intelectual para 
se traçar mais concretamente as formas de gestão e organização de um empreendimento 
econômico de múltiplos objetivos, montado sobre bases autogestionárias coletivas e 
cooperativas.  

As tecnologias sociais necessárias para ajudar a resolver essas contradições ainda estão, 
assim, por ser sistematizadas, disseminadas, desenvolvidas. Mas, poderiam essas soluções ser 
baseadas nos mesmos paradigmas de organização da empresa capitalista? Parece-nos que não. 
Como reivindica Oliveira (2004), solucionar esses problemas requer dar atenção para a 
“possibilidade e a necessidade de se iniciar uma elaboração teórica e uma construção prática, 
voltadas para dar mais visibilidade a uma forma de sociabilidade “desvinculada” da lógica da 
produção de valor”. 

Desse modo, há que se discutir o uso do instrumental disponível na Engenharia de Produção, 
identificando-se limites e necessidades de transformação metodológicas e de conteúdos 
ensinados e pesquisados para o apoio à viabilização destes empreendimentos já que esta área 
de conhecimento, até então, vem dialogando, prioritariamente, com organizações de produção 
tradicionais, estruturadas em bases completamente diversas.  

Construir a competência requerida para o empreendimento econômico solidário lidar com os 
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diversos conhecimentos necessários à sua sobrevivência e prosperidade  exigirá reconhecer a 
necessidade de um novo arcabouço teórico-metodológico a ser desenvolvido e aplicado. Para 
tanto, há que se perceber que como formas alternativas de produção tais empreendimentos 
trazem em si formas alternativas de conhecimento, baseadas, muitas vezes, em visões 
diferenciadas do mundo, que devem ser respeitadas e até mesmo reconhecidas como 
inovações. Daí a importância do uso de métodos novos que garantam a necessária 
“orquestração das ciências” com os achados de diferentes áreas de conhecimento sendo 
coordenados e as contradições e incompatibilidades apontadas, a fim de serem dialeticamente 
combinadas na busca de soluções interdisciplinares (MARTINEZ-ALIER, 1999). Além disso, 
deve haver a prática de uma ciência com as pessoas e não para as pessoas, onde o saber 
prático ou popular possa ser cotejado com o saber científico (THIOLLENT, 1997). Pois, há 
diversos valores em disputa e as incertezas são altas o que justifica ampliar as análises além 
dos tradicionais círculos de experts.   

Os conhecimentos tecnológicos, técnicos e gerenciais e o modelo organizacional construídos 
para a produção de bens e serviços que conhecemos, aplicamos e fomentamos formam uma 
determinada “cultura técnica... marcada pela fragmentação, concentração de saberes e de 
poder nas mãos de determinados grupos e por um sistema de normas e valores de não 
negociação, não solidariedade, não cooperação” (NAKANO, 2000).  A economia solidária, 
por sua vez, demanda  “reconstruir a noção de trabalho...”, já que este “não pode ser meio de 
alienação, dominação e exploração, e sim fonte de criação e desenvolvimento pessoal e 
profissional” (ANTEAG, 2005). Assim, há que se buscar construir ambientes de trabalho 
calcados em relações democráticas e uma nova organização do trabalho baseada em outros 
valores que não os do individualismo.  

Isso exigirá a produção de uma nova cultura técnica, revista e atualizada, isto é, a construção 
de procedimentos práticos de organização e de autogestão de uma organização realmente 
cooperativa. Uma nova organização para o trabalho, que bebendo nas fontes do conhecimento 
existente, possa se centrar no trabalhador, agora dono dos meios de produção, e, portanto, dos 
meios de planejamento. Processos de produção e de trabalho condizentes com o projeto de 
Economia Solidária, e, baseados em pressupostos de divisão de trabalho, tecnológicos e 
financeiros totalmente diferentes, que permitam realizar os objetivos esperados, de forma 
sustentável. 

Ou seja, é necessário se buscar soluções de governança, gestão e produção que permitam aos 
EES dar respostas efetivas aos seus problemas, desenvolvendo-se - da mesma forma que se 
fez para os grandes empreendimentos capitalistas tradicionais - métodos, técnicas, 
instrumentos capazes de promover a eficiência, ou seja, a sobrevivência e a prosperidade, sob 
novos patamares, destes empreendimentos. Esse o desafio que se coloca Engenharia de 
Produção (EP) como área de conhecimento, acostumada que está a agir sob padrões 
produtivos governados pela racionalidade econômica. Porém, tal como o fez e faz 
continuamente em relação à economia capitalista e seu modo de produção, entendemos que 
cabe à EP criar as condições de reprodução desta nova economia. 
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