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RESUMO 

 

O campo da economia solidária, enquanto movimento social e enquanto política 
pública, continua em construção e em busca pelo seu fortalecimento. No Brasil, o 
processo de institucionalização como política federal começou no ano de 2003, com 
a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária SENAES/MTE, por meio dos 
programas governamentais articulados intersetorialmente entre diferentes ministérios. 
Desde o início do processo de institucionalização, a Política Nacional de Economia 
Solidária é apresentada como uma estratégia de desenvolvimento e possui fortes 
laços com o sistema de produção de agroecologia, por isso as cooperativas de 
agroecologia constituem o foco dessa pesquisa.  O processo de implementação de 
uma política pública possui complexidades próprias, que se tornam ainda maiores 
quando se refere a uma política pública social e intersetorial, como é o caso estudado. 
Assim, o objetivo dessa pesquisa é analisar a política nacional de economia solidária 
por meio do estudo do processo de implementação dos programas de apoio às 
cooperativas de agroecologia. A análise do processo de implementação utilizada na 
pesquisa considera os principais elementos das abordagens top-down e bottom-up, 
em uma abordagem híbrida. Optou-se por uma pesquisa do tipo exploratória, com 
natureza qualitativa, e do tipo estudo de caso único com duas unidades integradas. 
As unidades selecionadas são cooperativas agroecológicas de economia solidária – 
Copavi e Cooperatvama -, que constituem campo de atuação do núcleo Unitrabalho, 
da Universidade Estadual de Maringá. Para a coleta de dados, foi utilizada entrevista 
não estruturada com diferentes atores: membros de direção de cooperativas, 
implementadores e atores de diferentes níveis governamentais. Foram utilizados 
ainda os instrumentos de observação participante e de análise de documentos. Com 
base na literatura de implementação de política pública e do levantamento dos 
principais elementos que compõem o processo de implementação, foi elaborada uma 
estrutura analítica própria. Os processos de implementação dos programas públicos 
de apoio à economia solidária selecionados foram analisados a partir dessa estrutura 
analítica, que considera o plano formulado para cada programa selecionado, a 
diversidade dos atores governamentais e não governamentais envolvidos no processo 
de implementação, o plano de estratégias desenhado pelos implementadores para 
organizar suas ações, o espaço de discricionariedade existente e as possibilidades de 
conflitos entre os diferentes níveis de governo. Como resultados, foram levantados os 
principais pontos de sucesso e de problemas que poderão ser utilizados para 
avaliação e fortalecimento do campo.       

 
Palavras-chave: Política pública. Implementação. Movimento social. Economia 
solidária. Cooperativa. 
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ABSTRACT 

 

The field of solidarity economy, as a social movement and as a public policy, is still 
under construction and seeks to be strengthened. In Brazil, the process of 
institutionalization as a federal policy began in 2003, with the creation of the National 
Secretariat for Solidarity Economy SENAES / MTE (Secretaria Nacional de Economia 
Solidária SENAES/MTE, in Portuguese), through governmental programs articulated 
intersectorally between different ministries. Since the beginning of the 
institutionalization process, the national policy of solidarity economy is presented as a 
development strategy and has strong ties with the agroecology production system. 
This way, the focus of this research is agroecology cooperatives. The process of 
implementing a public policy has its own complexities, which becomes even greater 
when it refers to a social and intersectoral policy, as is the case of the research. Thus, 
the objective of this research is to analyze the national policy of solidarity economy 
through the study of the programs implementation process to support agroecology 
cooperatives. The implementation process analysis used in the research considers the 
main elements of the top-down and bottom-up approaches, in a hybrid approach. We 
chose a research in an exploratory type, with a qualitative nature, and a single case 
study with two integrated units. The selected units are agroecological cooperatives of 
solidarity economy – Copavi and Cooperatvama. Its constitute the Unitrabalho field of 
action, of the State University of Maringá. For the data collection, an unstructured 
interview was used with different actors: members of cooperative management, 
implementing actors and actors from different government levels. Participant 
observation and documentary analysis were also used. Based on the public policy 
implementation literature and the survey of the main elements that comprise the 
implementation process, a specific analytical framework was developed. The 
implementation processes of the selected public programs to support the solidarity 
economy were analyzed based on this analytical framework that considers the diversity 
of governmental and non-governmental actors involved in the implementation process, 
the strategy plan drawn up by implementers to organize their actions, the existing 
space of discretion, and the possibilities of conflicts between the different government 
levels. As results, the main points of success and problems that could be used to 
evaluate and strengthen the field were raised. 
 
Keywords: Policy.  Implementation. Social Movement. Solidarity Economy. 
Cooperative 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há diferentes definições para políticas públicas. Porém, considerando os aspectos 

comuns dessas definições, elas podem ser apresentadas como as decisões de ações 

do governo - seja de fazer ou de não fazer -, no sentido de buscar soluções e mobilizar 

recursos para problemas públicos reconhecidos. Dessa forma, as políticas públicas 

funcionam como instrumentos de ação do Estado, de maneira a melhor atender as 

demandas da sociedade, e, conforme Souza (2006) argumenta, nas últimas décadas 

as políticas públicas vêm ressurgindo como um importante campo de conhecimento. 

Cada vez mais tem aumentado a participação da sociedade brasileira em todo o 

processo de política pública e também a pressão sobre o Estado para o 

desenvolvimento de políticas sociais. Conforme defende Farah (2001, p. 125), esse 

movimento está relacionado com uma demanda da sociedade pelo atendimento 

universalista dos seus direitos sociais, uma vez identificado um grande contingente da 

população sem acesso à “cidadania social”. 

Para melhor compreender o processo da política, alguns autores brasileiros, como 

Souza (2006), apontam, como uma das abordagens teóricas, o modelo analítico de 

ciclo de políticas públicas composto pelos estágios, que vão desde o reconhecimento 

do problema, constituição de agenda, identificação, avaliação e seleção de 

alternativas até a sua implementação e avaliação. Para Jann e Weigrich (2007), 

enquanto a sequência do processo tem sido contestada, o modelo tem sido adotado 

como um componente básico para as pesquisas sobre o campo de políticas públicas, 

possibilitando a melhor compreensão das partes e sua relação com o todo. 

No campo dos estudos de política pública há importantes questionamentos sobre o 

processo de implementação e esse será o ponto principal dessa pesquisa. Para 

Pressman e Wildavsky (1984, p. XXIII), “implementation may be viewed as a process 

of interaction between the setting of goals and actions geared to achieving them”.  

Najberg e Barbosa (2006) dizem que Pressman e Wildavsky concebem o início do 

processo de implementação no momento em que a autoridade governamental termina 

o processo de elaboração da política e dá condições iniciais para que as ações 
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possam ser desenvolvidas, no sentido de alcançar os objetivos desenhados. Já 

Subirats et al. (2012) entendem a implementação como um conjunto de processos 

que surge da fase de programação da política pública, tendendo para a realização 

concreta dos objetivos estabelecidos. Silva e Melo (2000) ampliam essa compreensão 

apontando o processo de implementação como um processo de aprendizagem para 

a política, que promove sua formulação e reformulação. Arretche (2001) é ainda mais 

explícita quando diz que a implementação muda a política. 

Essas visões sobre o processo possuem relação direta com as diferentes concepções 

estruturais desses estudos. Winter (2010) apresenta três gerações de pesquisas 

sobre a implementação de políticas públicas. A primeira geração de pesquisas foi 

realizada com caráter mais exploratório, indutivo e preocupada em gerar teorias, deu 

maior ênfase à identificação de barreiras e fracassos e acreditava em uma abordagem 

de implementação Top-down, ou seja, com foco na formulação da política, pois para 

esses pesquisadores a implementação consistia na aplicação das regras e estratégias 

elaboradas para o alcance dos objetivos previstos para a política pública. Lester et al. 

(1987) dizem que essa primeira geração de pesquisas se preocupa em entender 

melhor o que é a implementação e como ela varia através do tempo, das políticas e 

das unidades de governo. 

Para Winter (2010), a segunda geração de pesquisas a respeito da implementação de 

políticas públicas começou a ser desenvolvida na década de 80, com a preocupação 

de avançar por meio do desenvolvimento de estruturas de análises a fim de subsidiar 

análises empíricas. Essa geração mudou o foco de análise da implementação para a 

abordagem Bottom-up, ou seja, passou a dar ênfase às questões circunstanciais do 

contexto de implementação, incapazes de serem previstas na formulação da política, 

e aos trabalhadores de linha de frente, que passaram a ser reconhecidos como 

tomadores de decisões no processo de implementação. 

Essas duas abordagens de pesquisas sobre implementação são consideradas 

hegemônicas por Lima e D`Ascenzi (2013). Lester et al. (1987) consideram que houve 

pouco avanço nas pesquisas sobre implementação até o final dos anos 1980, sendo 

que os principais obstáculos foram: 1 – pluralismo teórico; 2 – restrição de contextos; 

3 – falta de acúmulo de informações, indicativos quantitativos e relações entre os 

vários elementos do processo da política. 
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A terceira geração de pesquisas sobre implementação de políticas passou a conjugar 

os principais elementos das duas abordagens bottom-up e top-down apresentando 

uma nova construção analítica para os estudos dessa área. Integram essa abordagem 

de pesquisa autores como Silva e Melo (2000), Arretche (2001), Hill (2006), Subirats 

et al. (2012). Para Lima e D’Ascenzi (2013), é preciso reconhecer os principais 

elementos das duas abordagens e inserir variáveis cognitivas como ideias e visões de 

mundo dos diferentes atores participantes do processo de formulação e de 

implementação da política.  

Nas políticas sociais, os mecanismos de complexidade presentes no processo de 

implementação são ainda mais evidentes, pois aumenta a demanda por políticas 

intersetoriais para o atendimento dos problemas de forma integral. Nesse aspecto, 

Brugué et al. (2005) chamam a atenção para a necessidade de formulação e 

implementação de políticas sociais que contemplem a integralidade de ações e 

especialidades, para resolver problemas considerados perversos por serem 

vivenciados por gerações seguidas, sem expectativas de rompimento com esse ciclo. 

Cunill Grau (2014) apresenta a intersetorialidade das políticas como uma nova forma 

de administração pública para a solução de problemas sociais que, na maioria das 

vezes, possuem raízes na lógica excludente da produção socioeconômica, na qual 

está estruturada a sociedade atual, fazendo com que esses problemas sejam 

transferidos de uma geração para outra, sem condições de superação do problema 

de exclusão. 

Schutz e Mioto (2010) também questionam a qualidade da política social prestada de 

maneira fragmentada e desarticulada. Em sua discussão, ressaltam que 

especialmente as políticas públicas sociais precisam ser pensadas, elaboradas e 

implementadas por meio de um grupo com conhecimentos inter-relacionados, 

envolvendo vários núcleos como ministérios e secretarias e, ainda, vários atores 

governamentais e não governamentais.  

Para Subirats et al. (2010, p. 123), “os processos de inclusão e exclusão são sociais, 

não podem ser reduzidos a meras fórmulas setoriais, pois envolvem riscos pessoais 

e coletivos”. Para os autores, esses processos estão ligados ao território próximo, 

envolvem a comunidade e suas relações sociais como elementos-chave, e demandam 

por processos mais abertos e participativos. 
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Assim, na busca por solução aos problemas sociais, especialmente àqueles que se 

referem às políticas públicas de inclusão, os autores destacam a necessidade da 

intersetorialidade da atuação do poder público, e ainda a importância da participação 

dos atores locais.  

Diante da diversidade de atores governamentais e não governamentais que envolvem 

a intersetorialidade da política, Hjern e Porter (1981) consideram a necessidade de 

uma boa estrutura de coordenação por meio de relações negociadas, que considere 

os diferentes contextos e atores presentes no processo de implementação. 

Considerando os desafios de integração que aparecem em uma política social 

intersetorial e a multiplicidade dos atores envolvidos, o nível de complexidade do 

processo de implementação demanda o desenvolvimento de estruturas de análise que 

contemplem essa complexidade, como se pretende desenvolver essa pesquisa. 

Os programas de apoio à economia solidária têm essa característica de 

intersetorialidade e de envolvimento de vários atores. Eles surgiram como fruto de 

pressões de um movimento social, para a formulação e a implementação de uma 

política nacional de geração de trabalho e renda. Essa política está centrada na 

organização coletiva dos trabalhadores, de maneira a obter recursos e espaços para 

a implementação de suas iniciativas, por meio de atores governamentais e não 

governamentais. Os programas nacionais de apoio à economia solidária se 

institucionalizaram oficialmente, no governo federal, no ano de 2003, com a criação 

da Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES -, localizada no MTE – 

Ministério de Trabalho e Emprego, até o ano de 2016, por ocasião da extinção da 

secretaria, quando as ações governamentais de apoio à economia solidária passaram 

a perder espaço.  Esses programas foram estruturados intersetorialmente passando 

por, pelo menos, seis ministérios federais (Agricultura, Saúde, Educação, Trabalho, 

Meio Ambiente e Assistência Social) e sua elaboração contou com contínuas 

participações de diferentes atores do movimento social organizado, promovidas por 

meio de fóruns e conferências. Além disso, sua implementação envolveu diferentes 

níveis de atores políticos, burocratas e não governamentais.  

Com um perfil que envolve múltiplos e diferentes atores, são muitas as dificuldades 

existentes para todo o processo da política nacional de economia solidária, desde o 
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seu desenho institucional até sua implementação nos espaços subnacionais do país, 

a começar pela não aprovação de uma Política Nacional de Economia Solidária, que 

ainda tramita pelo Congresso Federal sob o projeto de Lei 4.685/2012. Essa lei 

regulamenta e qualifica os Empreendimentos Econômicos Solidários – EESs -, 

estabelece princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Economia Solidária 

e cria o Sistema nacional de Economia Solidária. Dessa forma, para essa pesquisa 

será considerada como política nacional de economia solidária todo o esforço da 

SENAES, inclusive por meio de articulações intersetoriais, no desenvolvimento de 

programas federais de apoio à economia solidária. 

Vários elementos são necessários para o desenvolvimento de uma análise do 

processo de implementação de uma política, por isso a sistematização desse 

processo de análise é essencial para o campo da administração pública. No caso de 

políticas sociais, intersetoriais e que envolvem múltiplos atores, como dos programas 

nacionais de apoio à economia solidária, a análise do processo de implementação 

pode contribuir para o desenvolvimento deste campo de conhecimento.  

Por isso, o problema orientador dessa pesquisa é: Como ocorre o processo de 

implementação dos programas federais de apoio à economia solidária, considerando 

as cooperativas de agroecologia? 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a Política Nacional de Economia Solidária, por 

meio do estudo do processo de implementação dos programas de apoio às 

cooperativas de agroecologia. 

Para tanto, os objetivos específicos são: - descrever a história do movimento social 

da economia solidária até a composição institucional do governo federal brasileiro; 

identificar os principais programas de apoio à economia solidária destinados a grupos 

de agroecologia;  desenvolver uma estrutura analítica a partir de teorias de análise do 

processo de implementação de políticas; e, por fim, empregar essa estrutura analítica 

do processo de implementação, nos programas governamentais utilizados pelas 

cooperativas selecionadas. 

As duas cooperativas selecionadas para o estudo do caso são agroecológicas e de 

economia solidária: Copavi - Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória Ltda., 
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localizada na cidade de Paranacity/PR, constituída no ano de 1993, a partir da busca 

por efetivação de políticas de reforma agrária; e Cooperatvama – Cooperativa dos 

Agricultores das Comunidades, 300 alqueires, Vila Rural, água dos Martas, 1000 

Alqueires e Alvorada, localizada em Poema, distrito do município de Nova Tebas/PR, 

formalizada no ano de 2006 e constituída a partir de um grupo de agricultores 

familiares, como alternativa ao êxodo rural. 

A agroecologia aparece como um elemento central para essas cooperativas em suas 

estruturas de produção orgânica, e em sua composição coletiva de geração de 

trabalho e renda para trabalhadores de agricultura familiar, conforme as ideias centrais 

da agroecologia apresentados por Assis e Romeiro (2002) e Aquino e Assis (2007). 

A pesquisa toma como pressupostos teóricos que: - A implementação de uma política 

intersetorial com o envolvimento de múltiplos atores requer coordenação estratégica 

e um sistema administrativo da rede de implementação que levam a relações 

negociadas e barganhas entre os atores envolvidos (O’TOOLE, 1997; ARRETCHE, 

2001; SUBIRATS et al., 2012; PETTERS; PIERRE, 2002); - Em locais em que não há 

o engajamento dos atores implementadores com a proposta da Política Nacional de 

Economia Solidária e uma estrutura de atuação em redes, a política enfrenta maiores 

problemas de implementação (PRAXEDES, 2009; SINGER, 2009). 

A ênfase, nesse caso, é para os programas nacionais de apoio à economia solidária 

que foram institucionalizados a partir das ações do movimento social e da criação da 

secretaria nacional. O processo de policy making envolve a participação de múltiplos 

atores, governamentais e não governamentais, com destaque ao papel dos atores 

implementadores locais. Dessa forma, outras teorias aparecem para análise do 

processo de implementação: a policy network (BRUGUÉ et al., 2005), a 

implementação como metáfora de jogo (SUBIRATS, et al. 2012) e governança do 

processo de negociação e barganha entre os diferentes atores envolvidos (BRUGUÉ 

e al, 2005; SUBIRATS et al. 2012; ARRETCHE, 2001).  

A abordagem de pesquisa utilizada é o modelo híbrido de implementação de política 

pública, que incorpora os principais elementos das abordagens top-down e bottom-

up. Essa abordagem considera que os problemas locais são explicitados pelos atores 

locais, que dão forma à política pública por meio do processo de implementação 
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(elementos da abordagem bottom-up) e também os mecanismos de estímulos e 

constrangimentos apresentados pelo plano da política, porém sem representar um 

engessamento para a implementação (elementos da abordagem top-down). Os 

elementos centrais, considerados para a constituição da estrutura analítica utilizada 

na pesquisa toma como referência Silva e Melo (2000), Arretche (2001), Hill (2006), 

Subirats et al. (2012) e Lima e D’Ascenzi (2013), e são apresentados como: o plano 

formulado para cada programa selecionado, a diversidade dos atores governamentais 

e não governamentais envolvidos no processo de implementação, o plano de 

estratégias desenhado pelos implementadores para organizar suas ações, o espaço 

de discricionariedade existente e as possibilidades de conflitos entre os diferentes 

níveis de governo. 

Para alcançar o objetivo proposto, a partir dessa primeira seção introdutória, a 

pesquisa está organizada da seguinte forma: na segunda seção foi descrito o caminho 

metodológico percorrido para a realização dessa pesquisa acadêmica; na seção três 

há uma apresentação da trajetória da economia solidária, desde sua origem, 

passando por sua composição como movimento social, até o processo de 

institucionalização como secretaria nacional e como programas de apoio articulados 

intersetorialmente; na seção quatro foi realizado um mapeamento das principais 

teorias sobre o processo de implementação de uma política pública até a construção 

de uma estrutura analítica específica; e na seção cinco essa estrutura analítica foi 

aplicada aos programas utilizados pelas cooperativas selecionadas como unidades 

integradas na busca pela compreensão do caso.  
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2  O CAMINHO METODOLÓGICO 

 

A abordagem neoinstitucionalista tem sido muito utilizada por pesquisas na área de 

políticas públicas. Para Subirats et al. (2012), essa abordagem atribui um novo olhar 

sobre o institucionalismo e postula que os atores e as instituições se influenciam 

reciprocamente.  

Según este paradigma, el ‘homo institutionalus’, ao encontrarse «incrustado» 
o «atrapado» en las reglas institucionales formales e informales, adopta 
conductas políticas que se adecuan a los valores y a las expectativas que las 
citadas reglas proponen, pero al mismo tiempo las modifica de manera 
incremental mediante sus proprias decisiones y acciones (SUBIRATS et al., 
2012, p. 94). 

Os autores explicam que, para entender a multicausalidade das realidades estudadas, 

o analista precisa levar em conta simultaneamente as condutas individuais e as 

estruturas ou regras institucionais. 

Hall e Taylor (2003) apresentam o neoinstitucionalismo sob três perspectivas 

diferentes: sociológica, histórica e econômica. Cada uma delas possui sua própria 

representação conceitual sobre instituições e sobre regras institucionais. A diferença 

entre elas aparece também na maneira de ver as relações dos atores com o seu meio. 

Subirats et al. (2012) descrevem essas diferenças a partir da influência que essas 

representações conceituais têm individualmente sobre os atores, e da forma como se 

implementam as políticas públicas: 

 Regras institucionais como normas sociais – a perspectiva sociológica define 

instituições como regras e processos formais de uma organização, incluindo 

seu sistema de valores, símbolos, esquemas cognitivos e normas de 

comportamento. As organizações são essencialmente culturais e 

proporcionam aos seus membros um marco de significações que direcionam 

as ações individuais;  

 Regras institucionais como normas contratuais voluntárias – nessa corrente 

econômica as regras institucionais se apresentam em uma perspectiva de 

cálculo e são compreendidas como acordos voluntários entre os indivíduos. O 
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objetivo das regras institucionais é permitir uma certa previsibilidade de 

comportamentos e de ação coletiva;  

 Regras institucionais com estruturas estatais – a perspectiva histórica se 

baseia nas teorias estruturalistas e apresentam as instituições como 

associações de normas jurídicas aos processos político-administrativos 

formais e as convenções informais entre os atores do jogo, em posição 

intermediária entre a perspectiva culturalista e a perspectiva de cálculo. Nessa 

perspectiva estruturalista as regras institucionais afetam as preferências e a 

identidade dos indivíduos que, por sua vez, as utilizam para fazer valer seus 

interesses. 

No quadro 1, Subirats et al. (2012) apresentam uma pequena síntese, com base nos 

autores mais importantes de cada uma dessas correntes, mostrando os principais 

aspectos que as compõem. 
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Quadro 1 – Sinopse das Escolas Neoinstitucionalistas 

Escuelas Sociológica (Perspectiva culturalista) Histórica (Perspectiva estructuralista) Econômica (Perspectiva de cálculo) 

Principales 

autores 

March & Olsen (1989), Powell & Di 

Maggio (1991), Scott & Meyer (1994) 

Evans et al. (1985), Hall (1986), 

Steinmo et al. (1992), Weaver & 

Rockman (1993) 

Williamson (1985), Ostrom (1990), 

North, (1990) 

Definición 

analítica de las 

reglas 

institucionales 

Valores culturales, normas sociales, 

símbolos, ritos, hábitos, etc. que 

limitan las capacidades cognitivas de 

los actores, de finen los roles de los 

miembros de una organización y 

garantizan la legitimidad social de las 

instituciones 

Procedimientos (in)formales, rutinas, 

normas jurídicas incrustadas en las 

estructuras del sistema político, que 

son reflejo de las relaciones de poder 

entre los actores y predefinen el 

acceso a la arena de toma de 

decisiones 

Contratos o acuerdos voluntarios 

fruto de las interacciones continuas 

entre los actores y que estabilizan 

las expectativas individuales al 

garantizar una cierta previsibilidad 

de los resultados de la acción 

colectiva 

Estatuto 

epistemológico 

de las reglas 

institucionales 

Variable independiente (nivel macro):        

Instituciones condicionan indivíduos 

Variable independiente y dependiente 

(nivel medio):                                

Individuos e instituciones se 

condicionan mutuamente 

Variable dependiente (nivel micro): 

Individuos condicionan el 

funcionamiento institucional 

Creación de 

las reglas 

institucionales 

Inmanente: reglas institucionales 

(re)producidas par individuos, grupos 

y organizaciones 

Contingente: las reglas se desarrollan 

entre las reglas institucionales y as 

existentes 

Funcional: reglas institucionales 

creadas para servir a los intereses 

de sus membros 

Cambio 

institucional 

Las reglas institucionales influencian 

la visión que del mundo tienen los 

actores quienes, tras el cambio 

institucional, adoptan un nuevo cuadro 

de referência entre varios posibles 

Las reglas institucionales tienen ante 

todo un efecto estabilizador, a pesar 

de que algunas constelaciones 

institucionales ofrecen, en un momento 

determinado, oportunidades de cambio 

Cambio institucional tendente a 

restablecer el equilibrio cuando las 

preferencias de los actores se 

modifican y reducir así los efectos 

perversos inducidos por las reglas 

institucionales anteriores 

Puntos fuertes 

de la 

aproximación 

El foco se sitúa en la sociología 

organizacional y en las actitudes y 

roles sociales 

Combina diversas lógicas de decisión 

y toma en cuenta las estructuras 

Claridad y coherencia conceptual, 

teoría formal y deductiva 

Puntos débiles 

de la 

aproximación 

Ambigüedad respecto a la verdadera 

naturaleza de las relaciones entre las 

normas sociales y las instituciones 

políticas (formales) 

Perspectiva inductiva aún sin 

consolidar teóricamente, riesgo de 

determinismo estructural 

Capacidad limitada para explicar 

los (no) cambios institucionales, 

límites inherentes a los modelos del 

«public choice» y del funcionalismo 

Fonte: Subirats et al. (2012, p. 97). 

 

A partir da análise do que caracteriza cada uma das três correntes neoinstitucionais, 

Subirats et al. (2012) observam os principais autores de cada umas dessas correntes, 

apresentados no quadro 1, e descrevem três pontos que são comuns entre elas. São 

eles:  

a- As três correntes definem as regras institucionais como estruturas e regras formais 

explícitas e geralmente formalizadas juridicamente, e como regras informais implícitas 

compartilhadas pelos membros de uma comunidade; 

b- As regras institucionais estabelecem estruturas e procedimentos, que podem 

facilitar ou limitar a participação política de indivíduos e grupos; 

c- Consenso sobre a necessidade de interpretar as condutas políticas como ações 

estratégicas guiadas por normas sociais. 
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A partir desses pontos comuns, Subirats et al. (2012) apresentam uma abordagem de 

análise neoinstitucional denominada por eles como “híbrida”. Os autores destacam 

que na análise empírica de uma política pública específica é necessário levar em conta 

ao menos essas três dimensões: regras formais e informais, instituições que facilitam 

ou limitam a participação política e comportamentos estratégicos guiados por normas 

sociais (limites para o comportamento dos atores envolvidos no processo). 

Essa abordagem neoinstitucional híbrida é usada por Subirats et al. (2012) como 

referência para as análises de políticas públicas, e também será utilizada para essa 

pesquisa. 

Em relação ao primeiro ponto apresentado por essa abordagem neoinstitucional 

híbrida, que se refere às regras institucionais como estrutura (formais e informais), 

essa pesquisa considera como política pública de economia solidária os programas 

governamentais direcionados ao fomento e fortalecimento da economia solidária no 

Brasil, ainda que não tenha sido aprovada a Lei Nacional de economia solidária que 

tramita pelo congresso federal sob o projeto de Lei 4.685/2012.  

Na pesquisa há também a presença de regras compartilhadas pelo movimento social, 

como, por exemplo, aquelas utilizadas para a caracterização dos Empreendimentos 

Econômicos Solidários, que permitem o reconhecimento também dos grupos 

informais (sem constituição de pessoa jurídica), além das cooperativas e associações 

formalizadas juridicamente. Essas regras informais determinadas pelo movimento 

social de economia solidária, como gestão democrática, posse associada dos meios 

de produção e uma outra forma de desenvolvimento, também são incorporadas pelos 

programas governamentais e estão presentes no projeto de lei em tramitação. Elas 

estão melhor apresentadas na seção três. 

Em relação ao segundo ponto dessa abordagem neoinstitucional híbrida, que se 

refere às regras institucionais que produzem estruturas e procedimentos que podem 

facilitar ou limitar a participação política, na pesquisa há o reconhecimento da 

participação dos diferentes atores do movimento social de economia solidária nas 

políticas públicas. Isso aparece em função do estabelecimento de regras institucionais 

estabelecidas pela administração pública no nível federal envolvendo os diferentes 

atores do movimento e sua agenda. Essa participação está institucionalizada a partir 
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da realização de fóruns e conferências do âmbito local ao nacional, atribuindo um 

caráter democrático ao processo de constituição dessa política pública. E, ainda, 

segundo Schiochet e Silva (2016, p. 40), 

[...] são os militantes da economia solidária que assumem funções 
governamentais juntamente com servidores públicos que assumem tarefas 
específicas nos espaços criados para a promoção de políticas de fomento à 
economia solidária. 

Quanto à presença do terceiro ponto dessa abordagem hibrida na pesquisa, referente 

à conduta política que limita a participação dos atores, direcionando as condutas por 

meio da formulação de regras institucionais, como ações estratégicas para guiar o 

comportamento dos indivíduos no sentido de interesses implicitamente planejados, 

cabe à pesquisa identificar a estrutura da SENAES dentro do MTE e suas relações 

com as demais secretarias do governo federal, e com os demais entes federativos, de 

maneira a implementar os programas governamentais de apoio à ECOSOL – 

Economia Solidária. São aspectos importantes, nesse quesito, o orçamento direto e 

indireto (outras secretarias e entes federativos), a intersetorialidade da política pública 

e a estrutura do sistema político nacional para o processo de aprovação do Projeto de 

Lei 4.685/2012, que trata da Política Nacional de Economia Solidária, que ainda está 

tramitando no Congresso Federal. 

Quanto às teorias de implementação, conforme já apresentado na introdução, há três 

gerações de pesquisa, dentre as quais é possível identificar duas correntes 

hegemônicas (top-down e bottom-up) que dão ênfase a diferentes aspectos do 

processo, conforme apresentado no quadro 2. 
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Quadro 2 - Diferencias entre las visiones «top-down» y «bottom-up» en la implementación de 
una política pública 

Enfoque de la 
implementación 

Visión «Top-down» (Sabatier & 
Mazmanian, 1979) 

Visión « Bottom-up » (Hjern & 
Hull, 1982) 

Punto de partida del 
análisis de la 

implementación de la 
política pública 

Decisiones de las autoridades 
político-administrativas (PPA, 
planes de acción) 

 

Actividades de la red de 
implementación a nivel local (APA, 
red de acción pública) 
 

Proceso para la 
identificación de los 

principales actores de la 
política pública 

Desde arriba, y a partir del sector 
público, hacia abajo, y hacia el 
sector privado 
 

Desde abajo («street-level 
actors»), hacia arriba, 
considerando de manera 
simultánea los actores públicos y 
privados 

Criterios de evaluación 
de la calidad de la 

implementación de la 
política pública 

 

– Regularidad (conformidad legal) 
del proceso de implementación                                                    
– Eficacia: grado de realización 
de los objetivos formales del PPA 
 

– No tiene criterios claramente 
definidos a priori   – Evaluación del 
grado de participación de los 
actores involucrados                                               
– Evaluación del nivel de conflicto 
de la implementación 

Interrogante fundamental 
(para la gestión de las 

políticas públicas) 

 

¿Qué modalidades (estructuras y 
procedimientos) de 
implementación deben utilizarse a 
finde garantizar el mayor grado de 
realización de los objetivos 
oficiales? 

¿Qué interacciones entre los 
actores públicos y privados de una 
red de acción pública deben 
tomarse en cuenta durante la 
implementación para que ésta sea 
aceptada? 

Fonte: Sabatier (1986 apud SUBIRATS et al., 2012, p.186). 
 

 

Muitas são as críticas relacionadas a cada um desses modelos. Elas se referem às 

vantagens e limitações de cada um deles e estão descritas na seção 4. Isso ocorre 

porque cada um deles dá ênfase a uma parte do processo de implementação.  

A partir dessas correntes iniciais surge uma terceira, que considera a limitação da 

análise do processo de implementação da política pública a partir da utilização 

individual de cada uma delas (top-down e bottom-up). Essa terceira via de análise 

sugere a utilização de um modelo híbrido de implementação, que agregue os 

principais pontos de cada uma das duas primeiras e considere tanto o plano 

institucional do processo de implementação da política, como a rede de atores 

envolvidos e suas relações e contextos. 

O modelo de análise utilizado nessa pesquisa, a fim de descrever o processo de 

implementação dos programas governamentais de apoio à economia solidária para 

os grupos de agroecologia estudados, está estruturado nesse modelo híbrido, que 
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considera elementos das abordagens top-down e bottom-up do processo de 

implementação, apresentado e utilizado por Subirats et al. (2012), e melhor descrito 

na seção 4.  

O método utilizado na pesquisa é o estudo de caso, que, conforme Pozzebon e Freitas 

(1998, p. 145), “é definido como aquele que examina um fenômeno em seu ambiente 

natural, pela aplicação de diversos métodos de coleta de dados, visando a obter 

informações de uma ou mais entidades”. Segundo os autores, a técnica de estudo de 

caso é adequada para estudar problemas em que pesquisa e teoria estão em estágio 

inicial de formação ou aqueles em que estão baseados na prática, “quando a 

experiência dos atores é importante e o contexto de ação é crítico” (POZZEBON; 

FREITAS, 1998, p. 145). Nesse caso, o processo de implementação de programas 

governamentais é estudado por meio do levantamento de dados no ambiente das 

cooperativas pesquisadas, tendo como base as práticas locais e as experiências dos 

atores em seu contexto de ação. 

Pozzebon e Freitas (1998, p. 145) dizem ainda que “essa estratégia de pesquisa 

possui caráter exploratório, sem nenhum controle experimental ou de manipulação. 

Além disso, as fronteiras do fenômeno não são evidentes.” 

Yin (2010, p.73-74) apresenta diferentes tipos de estudo de caso. O tipo utilizado 

nessa pesquisa é classificado pelo autor como estudo de caso único integrado, em 

que “[...] o caso único pode ser apresentado como um programa público que envolve 

um grande número de projetos financiados – que seriam então as unidades 

integradas.” Nesse caso a unidade analisada é o processo de implementação dos 

programas governamentais de apoio à economia solidária para os grupos de 

agroecologia, e como unidades integradas foram selecionados dois empreendimentos 

econômicos solidários - cooperativas de agroecologia. 

Apesar da dificuldade de definição do conceito de agroecologia, para a pesquisa foram 

utilizadas como referência as ideias de Assis e Romeiro (2002, p. 77), dizendo que   

A ciência agroecológica resgata, sob novas bases tecnológicas e 
econômicas, a lógica da complexificação das sociedades camponesas 
tradicionais e seus conhecimentos desprezados pela agricultura moderna 
como forma de vencer o desafio de estabelecer uma agricultura sustentável. 
Integra para isto princípios ecológicos, agronômicos e socioeconômicos, 
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como forma de melhor entender o efeito das tecnologias sobre a produção 
agrícola e a sociedade como um todo.  

 

Utilizando como referência Assis e Romeiro (2002), as cooperativas agroecológicas, 

estudadas pela pesquisa, fazem uso do modo de produção orgânica, considerando os 

princípios ecológico e agronômico, e são formadas por pequenos produtores da 

agricultura familiar atuando coletivamente na geração de trabalho e renda, 

considerando o princípio socioeconômico. Essa apresentação também está apoiada 

em Aquino e Assis (2007), que apresentam a agroecologia como estratégia de 

viabilizar a produção agrícola em pequena escala, sob a administração familiar e de 

forma a manter a biodiversidade dos agroecossistemas. 

Como o objeto de análise dessa pesquisa é o processo de implementação dos 

programas de apoio à economia solidária: o caso de grupos de agroecologia, é 

importante a apresentação do conceito de implementação utilizado como referência. 

Assim, a definição utilizada para a pesquisa se baseia em Subirats et al. (2012, p. 

115), quando dizem que “los actos de implementación (outputs) incluyen todas las 

actividades y las decisiones administrativas de aplicación, incluso las eventuales 

decisiones de los tribunales administrativos”, portando um modelo que considera tanto 

as influências das regras e estruturas, como dos atores implementadores e os 

diferentes contextos. 

Os programas governamentais de apoio à economia solidária abrangem diferentes 

áreas de atuação, como a organização dos catadores e a gestão dos resíduos sólidos, 

saúde mental, agricultura familiar, entre outras. Esses programas são organizados a 

partir de um núcleo geral que se refere aos serviços públicos prestados aos 

empreendimentos de economia solidária de todas as áreas. Esses serviços são 

apresentados, de maneira geral, como apoio/suporte: a organização dos EES – 

Empreendimentos Econômicos Solidários - nos processos de incubação; a assessoria 

de gestão, contábil e jurídica; a constituição de capital de giro; e ainda ao crédito 

solidário. Normalmente, os programas governamentais de apoio à economia solidária 

destinados a todos os EESs são administrados pela SENAES/MTE. No entanto, por 

se tratar de uma política pública social e intersetorial, o governo federal, por meio da 

própria secretaria, distribui e organiza seus programas também em outros ministérios. 
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Há programas de apoio à economia solidária que são direcionados para determinadas 

áreas específicas.  

Dentro dos programas nacionais de apoio à economia solidária, o recorte dessa 

pesquisa consiste no estudo do processo de implementação de programas 

governamentais de apoio aos grupos de agroecologia. Assim, o objeto de análise 

dessa pesquisa é o processo de implementação dos programas governamentais na 

qual seus beneficiários são os grupos de agroecologia.  

De acordo com a Rede de Gestores (2008), desde o início do processo de 

institucionalização dos programas governamentais de apoio à economia solidária, 

estes programas aparecem como uma prática estratégica para o desenvolvimento de 

um sistema agroalimentar, como um outro modo de produção, industrialização, 

comercialização e consumo dos alimentos. Como suporte a essa prática estratégica 

do desenvolvimento de um sistema agroalimentar, vários programas de apoio à 

economia solidária são voltados para apoio aos grupos EESs da área rural, sendo 

implementados e geridos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Agrário – SEAD -, dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

- MDA. 

Como unidades integradas utilizadas para essa pesquisa, na tentativa de explicar o 

processo de implementação desses programas governamentais, foram selecionados 

EESs formalizados como cooperativa. Essa decisão foi tomada, pois é a tipologia mais 

frequente nos grupos de agroecologia, além de constituírem o maior alvo dos 

programas governamentais, como os programas de compra pelo Estado, que 

significam parte da atuação governamental nessa área.   

O Estado tomado como referência para a pesquisa é o Paraná. Nele, há sete 

universidades estaduais e públicas, que atuam no fomento e desenvolvimento da 

ECOSOL, por meio de projetos de incubação, acompanhamentos técnicos e extensão 

universitária. A Universidade Estadual do Paraná – UEM - é considerada a segunda 

maior universidade do Estado e possui um núcleo de incubação de economia solidária 

ligado à Rede Unitrabalho, que é nacionalmente reconhecido por seu trabalho regional 

realizado junto aos diferentes grupos de ECOSOL, inclusive com os grupos de 

agroecologia. O Núcleo Unitrabalho/UEM foi constituído dois anos antes da criação 
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da SENAES e do processo de institucionalização das políticas públicas nacionais de 

economia solidária, tendo acompanhado todo o processo de formulação e 

implementação desses programas. Para o levantamento das cooperativas 

consideradas como unidades integradas do processo de implementação dos 

programas de apoio à economia solidária utilizados por grupos de agroecologia, foram 

levantadas as duas cooperativas que já receberam algum atendimento do Núcleo 

Unitrabalho/UEM, que continuam a existir e que foram classificadas como 

cooperativas de agroecologia pela atual técnica responsável pela incubadora e 

entrevistada para essa pesquisa. São elas: Copavi - Cooperativa de Produção 

Agropecuária Vitória Ltda, localizada na cidade de Paranacity, constituída no ano de 

1993, a partir do assentamento Santa Maria, ligado ao MST – Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra; e Cooperatvama – Cooperativa dos Agricultores das 

Comunidades 300 alqueires, Vila Rural, água dos Martas, 1000 Alqueires e Alvorada, 

localizada em Poema, distrito do município de Nova Tebas, formalizada no ano de 

2006 e constituída a partir de um grupo de agricultores familiares que não conseguiam 

mais se manter isoladamente, na região. 

Na seção 5, há uma descrição detalhada dessas cooperativas de economia solidária 

agroecológicas e das suas relações com os programas estudados. 

Quanto ao recorte temporal da pesquisa, é levado em conta o processo de 

institucionalização dos programas de apoio à economia solidária no nível federal, 

durante o período de existência da Secretaria Nacional de Economia Solidária 

SENAES/MTE. Assim, o período de tempo estudado aqui vai do ano de 2003, quando 

a secretaria foi criada, até o ano de 2016, quando foi extinta. 

Trata-se de um estudo exploratório que, segundo Richardson (1999), não necessita 

de uma amostra necessariamente representativa, mas traz resultados que 

possibilitam estudos mais aprofundados sobre o tema, podendo assim contribuir com 

o campo de pesquisa. Nessa pesquisa, foram tomados dois casos específicos, de 

maneira a levantar informações locais sobre o processo de implementação dos 

programas nacionais de apoio à economia solidária de apoio às cooperativas de 

agroecologia. Esses estudos locais possibilitam uma contribuição ao campo no 

sentido de levantar as potencialidades e dificuldades encontradas nos processos de 

implementação estudados. Esses resultados podem ainda servir como referência para 
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a realização de novas pesquisas comparativas, proporcionando inovações para o 

campo. 

Quanto à natureza, a pesquisa se apresenta como qualitativa. Para Vieira (2004), esse 

é o tipo de pesquisa que se fundamenta essencialmente em análises qualitativas e se 

caracteriza pela não utilização de instrumental estatístico para a análise central. 

Conforme o autor, nas pesquisas qualitativas utilizam-se procedimentos específicos 

de maneira a buscar compreender as dimensões subjetivas, que normalmente 

compõem os objetos desse tipo de pesquisa. Hair et al. (2007, p. 170) dizem que “os 

dados qualitativos em geral são obtidos de forma narrativa e são usados para 

descrever o comportamento humano ou fenômeno administrativos”, ajudando a formar 

estruturas conceituais. 

Por se tratar de um processo social com um considerável nível de complexidade, 

envolvendo valores vinculados a um movimento social, uma diversidade de atores 

envolvidos na implementação dessas políticas, uma variedade de ações 

governamentais e os demais componentes subjetivos do processo de implementação 

da política pública estudada, considerou-se a necessidade de análises qualitativas 

para a pesquisa. 

Para a coleta dos dados, foram utilizadas as técnicas: entrevista não estruturada, 

observação participante e análise de documentos.  

As entrevistas  foram realizadas de maneira não estruturada, conforme descrito por 

Hair et al. (2007), como aquela conduzida pelo entrevistador sem uma sequência de 

perguntas, permitindo uma discussão livre e aberta sobre o tópico de interesse, com 

a vantagem de poder explorar em profundidade elementos essenciais para a 

pesquisa.  

Para a realização das entrevistas, foi utilizada a livre narrativa dos entrevistados, a 

partir das experiências pessoais com a política. Para nortear o processo de entrevista, 

foram adotados como referência os elementos que compõem o modelo híbrido de 

análise do processo de implementação de políticas públicas, considerando tanto os 

elementos para a abordagem bottom-up como para a abordagem top-down, conforme 

apresentados por Subirats et al. (2012) e descritos no quadro 2. 
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Ao todo foram realizadas vinte entrevistas com gestores públicos que participaram da 

elaboração das políticas, atores implementadores e participantes dos EESs 

beneficiários dessas políticas (conforme descrição abaixo). Para seleção dos sujeitos 

entrevistados, foi utiliza a técnica bola de neve de amostragem. 

Conforme defende Vinutto (2014), a técnica de bola de neve para seleção dos sujeitos 

é utilizada quando o universo da pesquisa é grande demais e não há possibilidade de 

determinar probabilidade de seleção dos participantes da pesquisa. Nesse caso, são 

selecionados inicialmente informantes-chaves que indicarão os demais componentes 

da pesquisa, em um processo de indicação sucessiva, até que as informações 

comecem a se repetir completando o propósito da pesquisa. Para o uso dessa técnica, 

pressupõe-se que há uma ligação entre os membros de uma população, que são 

capazes de se identificar entre si, formando o que Goodman (1961) denomina de 

diferentes estágios de indicação.  

Inicialmente foram selecionados três entrevistados, considerando suas características 

de agentes locais, com forte atuação local e nacional e com ampla rede de contatos 

na ECOSOL. A primeira delas teve forte atuação no âmbito federal do movimento e 

das políticas públicas, compondo o Conselho Nacional de Economia Solidária; a 

segunda é membro da Incubadora local e considerada como referência de atuação 

como organização de apoio ao movimento social; e o terceiro é um ator com grande 

trânsito no movimento nacional de economia solidária e membro de um antigo EES 

agroecológico.  

Para o processo de indicação dos demais membros da pesquisa, foi tomado como 

referência o modelo de composição tripartite, de representação dos grupos de atores 

que compõem as representações dos fóruns e conferências nacionais do movimento 

de economia solidária – empreendimentos econômicos solidários, apoiadores do 

movimento e gestores públicos.  

Dos dois empreendimentos econômicos solidários e agroecológicos considerados 

como unidades integradas para a compreensão da unidade analisada, foram 

entrevistadas três pessoas em cargos de direção, considerados na pesquisa na 

categoria direção de EES: uma presidente, um diretor comercial e uma secretária. 
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Das organizações sem fins lucrativos, consideradas apoiadoras do movimento de 

economia solidária e implementadoras dos programas governamentais, foram 

entrevistadas sete pessoas, consideradas na pesquisa na categoria implementador. 

São elas uma representante técnica do “Núcleo Unitrabalho” da Universidade 

Estadual de Maringá de incubação de EES, uma ex-técnica da “Unitrabalho/UEM”, 

que também compôs o “Fórum local de Economia Solidária”, uma ex-técnica da 

“Unitrabalho/UEM” e hoje voluntária no movimento, dois técnicos que também 

atuaram na incubadora universitária. Posteriormente foram técnicos de uma “OSCIP” 

contratada para a implementação de um programa de apoio à economia solidária de 

assessoria de gestão para grupos de agricultura familiar, um diretor de projetos 

dessa OSCIP contratada para a implementação de um programa de apoio à ECOSOL, 

e que também é membro de uma cooperativa estudada, e uma técnica da “Emater” 

que trabalha com os programas de apoio à ECOSOL em uma das cooperativas 

estudadas.  

Da categoria de gestores públicos foram entrevistadas dez pessoas. São elas: um ex-

diretor da SENAES, uma representante no Conselho Nacional de Economia 

Solidária – CNES -, pela rede nacional da Unitrabalho, uma ex-membro da equipe 

de gestão das políticas públicas de economia solidária na SDT – Secretaria de 

Desenvolvimento Terrritorial do MDA, que posteriormente atuou como técnica na 

SENAES, duas gestoras municipais (Paiçandu, São Paulo e Osasco), que também 

compõem a Rede de Gestores Públicos e já fizeram parte do CNES e Fórum Nacional, 

uma ex-gestora municipal de São Paulo, ex-membro da Rede de Gestores e do 

CNES, que atualmente trabalha no Dieese, dois gestores públicos no Estado do 

Paraná, sendo um ex-coordenador dos programas de apoio à ECOSOL do Estado e 

uma funcionária do governo federal que trabalha na Superintendência do Estado, um 

ex-vereador da cidade de Paranacity e um secretário da agricultura do município 

de Nova Tebas.  

Foi utilizada ainda uma entrevista com o Prof. Paul Singer, secretário durante toda a 

existência da SENAES, realizada em março de 2016, concedida ao professor Mário 
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Aquino Alves e seu aluno Leonardo Yada1, em ocasião da realização de uma outra 

pesquisa acadêmica e gentilmente cedida para o uso nesta pesquisa. 

Outra técnica utilizada foi a observação participante, definida por Richardson (1999, 

p. 261) como aquela em que “[...] o observador não é apenas um espectador do fato 

que está sendo estudado, ele se coloca na posição e ao nível dos outros elementos 

humanos que compõem o fenômeno a ser estudado.” Nesse caso, a observação 

participante ocorreu no período em que a pesquisadora foi aluna extensionista do 

programa do mestrado em Administração pela Universidade Estadual do Paraná 

(agosto de 2004 a julho de 2006) e, posteriormente, como docente coordenadora de 

projeto de extensão universitária pela Universidade Estadual do Paraná – Campus de 

Paranavaí (novembro de 2008 a agosto de 2011), atuando como agente de 

implementação de programas governamentais de apoio à economia solidária.  

Também foram levantados dados por meio da análise de documentos como leis, atas, 

relatórios, projetos, contratos de prestação de serviço de implementação por terceiros 

e sites oficiais.  

Para análise dos dados, foi utilizada uma categorização analítica construída a partir 

dos componentes teóricos que compõem o processo de implementação de políticas 

públicas, a partir de Silva e Melo (2000), Arretche (2001), Hill (2006), Subirats et al. 

(2012), e Lima e D’Ascenzi (2013). A estrutura analítica, que é apresentada com 

detalhamento na seção 4, é composta pelos elementos: estrutura do programa/plano, 

diversidade dos atores (governamentais e não governamentais), especificidades de 

contexto, planos de ação/estratégias para implementação, espaço de 

discricionariedade e conflitos entre os diferentes níveis de governo.  

  

                                                           
1 Fica aqui nosso agradecimento ao Prof. Mário Aquino Alves e seu aluno Leonardo Yada por terem gentilmente 
cedido essa entrevista.  
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3 ECONOMIA SOLIDÁRIA E POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

3.1 HISTÓRIA DO MOVIMENTO COOPERATIVISTA COMO ORIGEM DA 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

A economia solidária tem sua origem associada ao movimento cooperativista e 

associativista. Suas origens podem ser encontradas nas organizações de guildas e 

confrarias, que, ainda na Idade Média, constituíam associações de trabalhadores, mas 

somente após a Revolução Francesa e com a constituição do processo de 

industrialização da produção, esse movimento passou a tomar formas mais 

organizadas e a se reproduzir pelo mundo a partir das ideias de Robert Owen, Charles 

Fourier, Philippe Joseph Buchez e Louis Blanc (MAZZEI, 2006). 

Robert Owen é até hoje considerado um dos maiores representantes do 

cooperativismo. Ele era um industrial com ideias à frente do seu tempo, em um período 

em que os trabalhadores moravam ao redor das fábricas, viviam e trabalhavam em 

condições insalubres.  

Segundo Pinho (2001), ele introduziu as primeiras inovações no que se refere à 

melhoria das condições de trabalho, combateu o lucro e a competição por considerá-

los responsáveis por problemas sociais e injustiças, e criou, em 1825, uma Aldeia 

Cooperativa, onde todas as propriedades eram consideradas coletivas. Em função 

dessas ideias, na época consideradas como entraves ao crescimento industrial e 

capitalista, foi perseguido e boicotado pela classe empresarial.  

Com as crises econômicas ocorridas na sequência, as ideias cooperativistas não se 

consolidaram naquele momento (SINGER, 2002). No entanto, os trabalhadores que 

tiveram contato com Owen e suas ideias se espalharam pela Europa disseminando 

os ideais cooperativistas e associativistas. Foi a partir de um grupo de ex-

trabalhadores de Owen, em Rochdale, no norte da Inglaterra, que foi constituída a 

primeira cooperativa de que se tem relatos oficiais, a Cooperativa de Rochdale. Era 

uma cooperativa de consumo e de produção, que tinha como principais objetivos 

possibilitar o acesso a produtos alimentícios sem adulteração e em valores acessíveis, 
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e aumentar a produtividade dos trabalhadores que tinham uma pequena produção. 

Segundo Singer (2002, p. 39), “[...] considerada a mãe de todas as cooperativas”, 

também foi essa organização, que em 1844, criou princípios que posteriormente foram 

adotados como os princípios universais cooperativistas. Esses princípios são 

apresentados por Singer (2002) como:  

1. Cada homem com direito a um voto nas decisões da cooperativa, independente 

do capital investido; 

2. Abertura para a composição dos membros da cooperativa, podendo aderir ao 

sistema quem desejasse, prática conhecida como princípio da “porta aberta”; 

3. Pagamento de uma taxa de juros fixa sobre o capital emprestado à cooperativa; 

4. Divisão de sobras entre os membros, proporcionalmente ao volume de 

compras de cada um; 

5. Realização de vendas pela cooperativa somente à vista; 

6. Comercialização pela cooperativa somente de produtos puros (sem 

adulterações); 

7. Educação cooperativa realizada pela cooperativa; 

8. Manutenção da neutralidade da cooperativa sobre questões políticas e 

religiosas. 

O primeiro princípio garantia a democracia no processo de tomada de decisões e a 

prevalência do trabalho sobre o capital. O segundo, era importante para garantir a 

entrada de novos membros, mesmo depois da cooperativa consolidada, e ainda a não 

venda de cotas capitalizadas a investidores capitalistas. O princípio de juros foi 

adotado por Owen na Aldeia Cooperativista e possibilitava o investimento do resultado 

financeiro excedente em favor dos trabalhadores. O princípio das sobras permitia à 

cooperativa vender seus produtos a preços maiores, uma vez que seus clientes-

cooperados sabiam que teriam retorno em forma de participação nas sobras, no final 

do exercício. A venda exclusivamente à vista protegia a cooperativa de 

inadimplências, especialmente em períodos de crise. Quanto à venda exclusiva de 

produtos puros, era algo importante, pois, com os baixos salários da época, os 

trabalhadores só tinham acesso a produtos adulterados, por vezes prejudiciais à 

saúde. Quanto ao empenho na educação cooperativa, foi um princípio já adotado por 

Owen para proporcionar compreensão, visibilidade e apoio ao movimento 
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cooperativista. E o oitavo princípio foi adotado a fim de evitar controvérsias e 

desentendimento entre os sócios, e ainda para impedir que as cooperativas se 

transformassem em posse exclusiva de partidos e seitas (SINGER, 2002). 

No ano de 1895, em Londres, ocorreu o I Congresso Internacional de Cooperativismo, 

onde foi criada a Aliança Cooperativa Internacional – ACI -, uma organização não 

governamental cujo objetivo era regular o cooperativismo pelo mundo (BERNARDO-

ROCHA, 1999). Um século depois, em setembro de 1995, em um Congresso da ACI 

– Aliança Cooperativa Internacional -, ocorrido em Manchester, os princípios 

cooperativistas originados em Rochdale foram atualizados mediante a constituição de 

um projeto de formação da identidade cooperativa, que até hoje direciona o 

movimento. São eles:  

- adesão livre e voluntária; - controle democrático pelos sócios; -participação 
econômica do sócio; - autonomia e independência; - educação, treinamento 
e informação; - cooperação entre cooperativas; - preocupação com a 
comunidade (BERNARDO-ROCHA, 1999, p. 17-18). 

Charles Fourier foi outro importante nome do movimento cooperativista. Ele atuou 

especialmente na França, e seu principal projeto foi denominado falanstério. Singer 

(2002) destaca que Fourier não desejava que seu projeto tivesse seguidores, mas sim 

que algum capitalista se interessasse por ele e resolvesse experimentá-lo. Fourier 

parte da ideia central de uma organização da sociedade de forma a atender livre e 

harmonicamente todas as paixões humanas, organizando o trabalho de maneira a se 

tornar interessante para todos, resultando em aumento da produtividade e da 

produção. Assim, os falanstérios são idealizados como uma comunidade 

suficientemente grande de maneira a proporcionar a escolha individual pelos trabalhos 

diversos, de acordo com as paixões individuais e com menor preocupação com a 

remuneração. Nessas comunidades não haveria o caráter de coletividade 

apresentado por Owen, pois nele se preservava a propriedade privada e a liberdade 

individual de mudar de função. Os meios de produção pertenceriam a todos, mas sob 

a forma de propriedade acionária, e “o resultado do trabalho de todos seria repartido 

de acordo com proporções fixas: 5/12 pelo trabalho, 4/12 pelo capital investido, 3/12 

pelo talento” (SINGER, 2002, p. 36). Assim ele concebia um complexo sistema de 

mercado em que conciliava as diferentes preferências enquanto consumidores com 

os diferentes tipos de trabalho que eram realizados pelos mesmos, enquanto 
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produtores. Para evitar a polarização entre pobres e ricos, Fourier criou alguns 

mecanismos de redistribuição como: a) rendimento das ações, tanto maior quanto 

menor o número de ações possuído pela pessoa, de maneira que o rendimento dos 

pequenos acionistas seria proporcionalmente maior do que o dos grandes; b) renda 

mínima “modesta e decente” para todos, ainda que não trabalhassem. 

Para Singer (2002), trata-se de um sistema coerente, pois uma vez que não há 

dependência do trabalho para viver, faz-se possível que a liberdade humana culmine 

em “paixão pelo trabalho”. Assim, um sistema “centrado na liberdade individual, na 

livre escolha dos trabalhos, organizados em equipes na propriedade por ações dos 

meios de produção”, ou seja, a ideia de todos vivendo em comunidades autogeridas, 

torna desnecessário o papel do Estado, e coloca Fourier na vanguarda da escola 

anarquista (SINGER, 2002, p. 37). 

Alguns dos seguidores de Fourier formaram na França, em 1825, a “Escola 

Associativa”, com a organização de cursos que chegaram a atingir o número de 3.700 

membros (incluindo o então futuro imperador Luís Napoleão) e iniciaram uma 

publicação semanal chamada Le Phalanstère, que existiu até as vésperas da 

Revolução de 1848, quando as atividades da escola foram encerradas. A grande 

maioria das experimentações práticas do sistema de Fourier ocorreu nos Estados 

Unidos, em uma estimativa de trinta experiências, com duração máxima de cinco a 

seis anos (SINGER, 2002). 

Louis Blanc, também francês, pensava em financiamento e ação do Estado para 

organizar as ações coletivas como cooperativas e associações de operários. Pode-se 

dizer que ele antecipou um princípio presente no que hoje temos como políticas 

públicas para a constituição de cooperativas. Seu principal projeto foi a criação das 

Oficinas Sociais, que seriam inicialmente financiadas e geridas pelo Estado, para que, 

em seguida, se tornassem autônomas e preenchessem seus cargos de direção por 

meio de eleição (PINHO, 2001). Ele ainda acreditava na necessidade de formação de 

oficinas nacionais, local em que os interesses individuais se fundiriam com os de bem 

comum em uma relação de fraternidade, para pensar em reformas sociais para o 

Estado. Por incluir as questões sociais ao movimento operário, foi considerado 

agitador. Seu lema era “a cada um segundo suas necessidades e cada um segundo 

suas capacidades” (MOTTA, 1987, p. 14).  
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Blanc não teve aceitação política e financiamento suficiente para implementar suas 

ideias que foram desaparecendo aos poucos, não sem deixar grande influência sobre 

a necessidade de reconhecimento dos problemas sociais e sobre a gestão 

democrática adotada posteriormente pelo movimento cooperativista (MOTTA, 1987). 

Ainda na França, após a morte de Fourier no ano de 1937, Buchez foi destaque para 

o movimento cooperativista, divulgando suas ideias de organização cooperativista por 

meio de artigo intitulado “Meio de melhorar a condição dos assalariados e das 

cidades”. Ele ainda incentivou a organização de agrupamentos de operários em 

categorias profissionais para, em grupo, tornarem-se mais fortes. Para isso, suas 

principais ideias eram colocar em comum suas poupanças e a produção, obter 

empréstimos, assegurar salários iguais, e formar um fundo comum (PINHO, 2001). 

Embora esses movimentos não tenham se mantido ao longo do tempo, podem ser 

considerados como pontos de partida para o movimento cooperativo no mundo, pois 

trouxeram grande influência para as organizações coletivas atuais como cooperativas 

e associações. 

Os diferentes tipos de cooperativas foram sendo formados em lugares específicos, 

criando suas raízes e desenvolvendo suas próprias características e histórias, para 

então se espalhar pelo mundo. O cooperativismo de consumo ficou historicamente 

conhecido a partir do seu desenvolvimento na Inglaterra; por sua vez, o 

cooperativismo de produção e trabalho ficou mais conhecido por suas experiências 

na França e na região de Emília-Romana da Itália; o cooperativismo de crédito tomou 

forma e se tornou conhecido a partir de suas experiências na Alemanha; e o 

cooperativismo de compra e venda, cuja modalidade mais conhecida é o 

cooperativismo agrícola, teve sua história a partir do seu desenvolvimento na 

Dinamarca (SINGER, 2002). 

Um importante aspecto presente na história do cooperativismo é sua associação com 

os principais movimentos sociais, como movimentos sindicais e dos trabalhadores. 

Segundo Singer (2002), Owen, além de ser o principal precursor do cooperativismo, 

também foi um grande protagonista dos movimentos sociais e políticos da Grã-

Bretanha no início do século XIX, mesmo período de sua atuação no movimento 

cooperativista. Considerando ainda as diversas ações em conjunto é possível verificar 
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que o movimento cooperativista caminhou paralelo, apoiou e foi apoiado pelos demais 

movimentos sociais da época. 

A história do movimento cooperativista pelo mundo e sua relação direta com os 

movimentos de trabalhadores, apresentada nessa tese, mostra que também é 

possível classificá-lo como um movimento social. Essa afirmação pode ser confirmada 

por Gohn (2011, p. 335), quando apresenta os movimentos sociais “como ações 

sociais coletivas de caráter sócio-político e cultural que viabilizam formas distintas de 

a população se organizar e expressar suas demandas”,  

Um ponto de questionamento do cooperativismo como movimento social se encontra 

no crescimento do sistema capitalista e de sua influência no movimento cooperativista, 

trazendo assim duas formas de captura pelo capital industrial: sua descaracterização 

pelo distanciamento dos valores do cooperativismo e o uso de cooperativas como 

estratégia de terceirização de mão de obra. Singer (2002) diz que há uma crença, da 

qual ele discorda, de que as cooperativas que vão mal fecham e aquelas que vão bem 

deixam de ser cooperativas. Para ele, apesar de haver casos de grandes cooperativas 

que se transformaram em empresas capitalistas, se afastando dos ideais 

cooperativistas como gestão democrática, equidade e supremacia do humano e do 

social sobre o capital, essa afirmação se trata de uma inadequada generalização. 

Apesar dessas organizações, no Brasil, serem legalmente categorizadas como 

cooperativas pela Lei 5.764/71, e de se beneficiarem de um regime tributário 

diferenciado, possuem como principais objetivos os resultados financeiros e o 

crescimento econômico, sem priorizar o bem-estar humano.  

A outra forma de desvirtuamento do movimento cooperativista é a formação de 

cooperativas para contratação de mão de obra barata, deixando a empresa 

contratante dessa força de trabalho livre dos encargos trabalhistas - são as chamadas 

“coopergatos” ou falsas cooperativas. Elas estão longe de se enquadrarem ao 

movimento cooperativista, pois se transformaram em instrumentos de exploração do 

trabalhador. Segundo Lima (2006), são cooperativas apenas pró forma, para a 

produção industrial, fazendo a intermediação da força de trabalho sem a garantia dos 

direitos trabalhistas. Essa prática consiste no uso desse tipo de cooperativa por parte 

de empregadores pouco escrupulosos, aproveitando-se de que, no Brasil, até o ano 
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de 2012 os trabalhadores cooperados eram legalmente considerados como 

trabalhadores autônomos, e somente tinham acesso aos benefícios trabalhistas se 

fizessem contribuição individual por pessoa física.  

Apenas com a lei 12.690/2012, conhecida como Nova Lei das Cooperativas de 

Trabalho, complementar à lei 5.764/1971 do cooperativismo brasileiro, é que foram 

assegurados os direitos trabalhistas aos cooperados trabalhadores nas cooperativas. 

A lei ainda prevê punição de R$500,00 por trabalhador prejudicado, para a cooperativa 

que for flagrada intermediando mão de obra (PEREIRA; SILVA, 2012). 

Essas questões não serão trabalhadas nessa tese, especialmente por não fazerem 

parte do objetivo central. Considera-se importante essa pequena explanação, uma 

vez que o movimento de economia solidária encontra problemas na disputa por 

recursos públicos, por lugar na agenda governamental e na institucionalização de uma 

política nacional. A falta de aprovação de uma lei nacional traz um problema ainda 

maior, pois não permite a constituição de um marco legal que regule e defina as 

cooperativas populares de economia solidária, colocando-as, frente ao Estado, sob as 

mesmas condições que as grandes cooperativas capitalistas. Esse assunto será 

retomado na seção que abordará os programas de apoio à economia solidária no 

Brasil. 

Assim, sem distinção entre esses diferentes tipos de cooperativas, a definição aceita 

mundialmente foi elaborada no ano de 1995, no Congresso Mundial da Aliança 

Cooperativa Internacional – ACI: 

cooperativa é uma associação autônoma de pessoas, unidas 
voluntariamente, para atender suas necessidades e aspirações econômicas, 
sociais e culturais comuns, através de uma empresa coletiva e 
democraticamente controlada (SCHMIDT; PERIUS, 2003, p. 63). 

Embora os empreendimentos do movimento da economia solidária, chamados 

Empreendimentos Econômicos Solidários – EES - e conceituados na próxima sessão, 

não estejam apresentados apenas sob a forma de cooperativa, as cooperativas 

possuem um significativo papel no movimento. Principalmente no que se refere aos 

valores do movimento associativista/cooperativista no mundo. 

Com a apresentação desse tópico, pretendeu-se demonstrar a presença dos ideais, 

dos valores e dos princípios do movimento associativista/cooperativista no movimento 
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de economia solidária, que a partir dos anos 80 do último século, passou a se 

manifestar em diversos países, incluindo o Brasil. 

 

3.2 A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO MOVIMENTO 

 

Apesar de suas raízes nas guildas e confrarias ainda na Idade Média, e 

posteriormente no movimento cooperativista, o movimento de economia solidária 

ganhou força no contexto de crise do desemprego e à exclusão social próprios dos 

anos 80 e 90 e a redução do Estado-providência europeu. Segundo França Filho 

(2003), essa expressão foi cunhada por Jean-Louis Laville e Bernard Eme, na 

tentativa de compreender um fenômeno inovador na Europa que consistia na 

proliferação de diferentes iniciativas locais, organizadas de forma associativa, para 

resolver problemas socioeconômicos dos seus membros. O que chamava a atenção 

dos pesquisadores era a presença da solidariedade como elemento central das 

atividades econômicas organizadas e geridas coletivamente.  

Com o tempo, essas formas de organização econômicas e solidárias foram 

encontradas em diversos países e continentes. Na América Latina, segundo França 

Filho (2002, p. 16), a economia solidária encontra sua origem nas diversas iniciativas 

de organizações econômicas populares, representando, de certa forma, “um 

prolongamento das solidariedades ordinárias (isto é, aquelas que se praticam no 

quotidiano mesmo da vida, no interior dos grupos primários)”. Um grande exemplo é 

o mutirão autogerido, que ganha força por volta da metade do século XX: “um sistema 

de auto-organização popular e comunitária para a realização e a concretização de 

projetos que consiste em associar o conjunto dos membros de uma comunidade na 

execução dos seus próprios projetos coletivos”. Dessa forma, a economia popular 

encontra no “tecido social local ou comunitário, nas práticas de reciprocidade, os 

meios necessários para a criação de atividades”, elaborando através delas inclusive 

atividades econômicas, e formando o que chamamos de movimento de economia 

solidária (FRANÇA FILHO, 2002, p.16). 
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Schimdt e Perius (2003, p. 64) associam o início do movimento de economia solidária 

brasileiro com o que chamam de “[...] Estado cooperativo em bases integrais”, um 

modelo de sociedade solidária criado pelos jesuítas no ano de 1610 e com duração 

de mais de 150 anos. Essa forma de organização fundamentava-se no trabalho 

coletivo e na priorização do bem-estar do indivíduo e da família em relação aos 

interesses econômicos da produção. Para a construção dessas práticas, os jesuítas 

se basearam no princípio do amor cristão (adotado pela ordem Jesuíta) e nas práticas 

do auxílio mútuo (mutirão), encontradas entre os povos indígenas, primeiros 

habitantes brasileiros. 

Ainda no país, em meados do século XIX, grupos de operários qualificados se 

organizavam em sociedades de auxílio mútuo, considerada a mais antiga forma de 

organização operária, para ajudar a se protegerem dos ambientes muitas vezes hostis 

das cidades em crescimento. Essas sociedades proviam auxílio médico, financeiro e 

funeral para seus membros, além de oportunidades educacionais. Até o final do século 

XIX um grande número de associações foi criado na busca por melhorias nas 

condições de trabalho e mudanças sociais. Como eram mantidas por parte dos 

salários dos seus associados, tinham taxas de filiação e mensalidades diferentes 

conforme cada classe de trabalhadores. Normalmente as mensalidades eram 

equivalentes a um dia de trabalho mensal, e, com poucos recursos, muitas dessas 

sociedades não conseguiam sobreviver por muito tempo (HAHNER, 1993). 

Para alguns autores, 1847 constitui um marco para o movimento cooperativista 

brasileiro, com a fundação da colônia Maria Tereza, baseada nos princípios 

cooperativistas, nos sertões do Estado do Paraná. A colônia foi fundada por iniciativa 

de Jean Maurice Faivre (médico francês adepto das ideias de Charles Fourier), 

associado a um grupo de europeus. Na mesma época, surgiu também uma série de 

experiências similares no Estado de Santa Catarina (SCHIMDT; PERIUS, 2003, p.64). 

A partir daí, o processo de expansão de cooperativas foi ocorrendo por todo país: em 

1891 foi criada a Cooperativa dos Empregados da Companhia Telefônica na cidade 

de Limeira, em São Paulo; em 1897 foi criada a Cooperativa de Consumo dos 

Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro na cidade de Campinas; 

em 1898 nasceu a Cooperativa de Consumo dos Funcionários Públicos de Ouro 

Preto; em 1892 nasceu a primeira cooperativa agropecuária brasileira denominada 
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Società Cooperativa dele Convenzioni Agrícoli Industrial, no Estado do Rio Grande do 

Sul; em 1902, em Petrópolis – RJ foi fundada a primeira cooperativa de crédito rural 

do Brasil e da América Latina, denominada Linha Imperial, baseada no modelo 

Raiffeisen; em 1907 foram organizadas as primeiras cooperativas agropecuárias no 

Estado de Minas Gerais, criadas com o objetivo de eliminar os intermediários 

estrangeiros, que dominavam a comercialização; seguindo essa ampliação de 

experiências com cooperativas dos diferentes segmentos – agropecuário, eletrificação 

rural, crédito rural, consumo, crédito urbano, habitação, de trabalho, entre outras, até 

o ano de 1960, quando alguns desses segmentos entraram em crise (SCHMIDT; 

PERIUS, 2003).  

Essas práticas cooperativas com objetivos sociais e econômicos estavam diretamente 

ligadas aos movimentos populares e de organização dos trabalhadores, 

demonstrando também vinculação às bases do Movimento Cooperativo. Além disso, 

funcionavam como forma de transformação da sociedade e marcam os primeiros 

passos do movimento de Economia Solidária no Brasil. 

Embora as cooperativas sejam importantes formas de organização dos 

Empreendimentos de Economia Solidária, outras formas de institucionalização 

também são possíveis, como Empresas Recuperadas, Associações e Grupos 

informais. Os Empreendimentos Econômicos Solidários - EES - são conhecidos pela 

ação coletiva com fins econômicos (renda, melhores condições de consumo, 

produção ou venda...) e solidários (cooperação em vez de competição), com a 

supremacia do trabalhador sobre o capital e de maneira autogerida. Segundo Singer 

(2002), os EES se identificam principalmente por dois fatores: o econômico, 

representado pela posse coletiva ou associada do capital e/ou meios de produção, e 

o solidário, representado pelo respeito às liberdades individuais por meio da sua 

gestão democrática (autogestão). 

Para Singer (2002), a aplicação desses princípios une todos os que produzem em 

uma única classe de trabalhadores, que são possuidores de capital por igual em cada 

cooperativa ou sociedade econômica, obtendo como resultado desse modelo de 

economia a solidariedade e a igualdade. Ainda segundo Singer (2003), essa 

solidariedade aos desfavorecidos significa que as organizações que promovem a 

economia solidária priorizam a formação de cooperativas, associações, empresas 
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autogestionárias e grupos informais constituídos por produtores, consumidores, 

poupadores, trabalhadores desempregados ou em vias de perder o emprego, e 

excluídos do mercado em geral. Para ele, os EES se distinguem por duas 

peculiaridades: “(a) estimulam a solidariedade entre os membros mediante a prática 

da autogestão e (b) praticam a solidariedade para com a população trabalhadora em 

geral, com ênfase na ajuda aos mais desfavorecidos.” (SINGER, 2003, p. 116). 

Gaiger (2003, p. 135) também apresenta os Empreendimentos Econômicos Solidários 

como: 

empreendimentos que compreendem as diversas modalidades de 
organização econômica, originadas da livre associação dos trabalhadores, 
com base em princípios de autogestão, cooperação, eficiência e viabilidade. 
Aglutinando indivíduos excluídos do mercado de trabalho, ou movidos pela 
força de suas convicções, à procura de alternativas coletivas de 
sobrevivência, os empreendimentos econômicos solidários desenvolvem 
atividades nos setores da produção ou da prestação de serviços, da 
comercialização e do crédito. Apresentam-se sob a forma de associações, 
cooperativas e empresas de autogestão e combinam suas atividades 
econômicas com ações de cunho educativo e cultural, valorizando o sentido 
da comunidade de trabalho e o compromisso com a coletividade social em 
que se inserem. 

O autor chega a dizer que os empreendimentos econômicos solidários possuem um 

tipo de racionalidade própria, conjugando seu caráter econômico e seu caráter 

solidário em um modelo único. Gaiger (2007) diz que há um erro no reducionismo da 

economia que domina o senso comum desde o século XIX, referindo-se a três pontos 

específicos: a redução de toda economia à economia de mercado, a redução de todo 

mercado ao autorregulado, e a redução de toda empresa econômica à empresa 

capitalista. A partir desse questionamento, o autor diz que os EESs possuem um 

caráter econômico em que prevalecem as relações de reciprocidade para a 

reprodução da vida, independente das limitações do capital. Assim, o valor da 

economia solidária está na sua capacidade de dar respostas sistêmicas, não apenas 

econômicas, na promoção da equidade e do desenvolvimento. E ainda, sua 

capacidade empreendedora de gestão dos fatores de produção constitui uma forma 

de promover o bem-estar humano e da sociedade em que este vive. Dessa forma, 

institui-se o que Gaiger (2003) chama de comunidade de trabalho e o que Singer 

(2003) chama de uma outra economia. 
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O princípio de reciprocidade, presente na economia solidária e seus EES, utilizado 

por Gaiger (2007), Singer (2003), Cattani (2003) e França Filho (2003), está baseado 

em Polanyi (2000), que questiona a autorregulação do mercado e diz que a economia 

não foi sempre capitalista. Para o autor, a autorregulação do mercado é uma ilusão 

que provoca um desequilíbrio à sociedade deixando um rastro de exclusão, formado 

por aqueles que não conseguem participar do mercado. Polanyi (2000) resgata a 

natureza não puramente econômica do homem, e diz que, desde os primórdios, as 

relações também são baseadas na preocupação social e na ajuda mútua. Portanto, o 

autor chama a atenção que, para garantir a ordem social da produção é preciso 

resgatar o princípio da solidariedade, em que os atos de trocas são gratuitos e a 

reciprocidade acontece, porém não necessariamente, entre os mesmos indivíduos. 

Isso faz com que os grupos se tornem unidos por obrigações mútuas, sem 

necessariamente se basear em busca do econômico. 

Esses princípios de reciprocidade e de solidariedade estão presentes nas práticas dos 

empreendimentos econômicos solidários desde suas raízes. No segundo 

mapeamento nacional da economia solidária, realizado pelo Sistema de Informações 

em Economia Solidária – SIES - vinculado à Secretaria Nacional de Economia 

Solidária – SENAES - e apresentado por Gaiger (2014), foi possível apontar os três 

EESs mais antigos que continuam em atuação: 

I. O mais antigo teve início em 1885, no Nordeste do País.  Trata-se de um 

pequeno grupo informal de mulheres jovens em uma comunidade quilombola, 

dedicadas à produção de artesanato; 

II. O segundo mais antigo teve início em 1890, na zona rural do Nordeste 

brasileiro. É uma associação de agricultores familiares prestadora de serviços 

a terceiros em atividades ligadas à agricultura, e agrega atualmente cerca de 

cem pessoas;  

III.  O terceiro mais antigo foi fundado em 1919, também na zona rural do Nordeste 

brasileiro e é uma associação com, atualmente, 1250 pescadores. Seu objetivo 

é o consumo e uso coletivo de bens e serviços. No entanto atua também na 

comercialização, em finanças solidárias e na compra de matérias primas e 

insumos. 
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Mas é por volta dos anos 80, com um processo de crise econômica provocado 

especialmente pelo movimento de abertura dos mercados e globalização, que a 

Economia Solidária passou a ganhar força como movimento e como alternativa de 

desenvolvimento social e econômico. Para Singer (2002), foi nesse período que o 

Brasil sofreu uma das suas maiores crises sociais, acarretada pelo desemprego em 

massa e por uma acentuada exclusão social, trazendo à tona o movimento da 

Economia Solidária e suas alternativas de organização. Trata-se de um movimento 

que Singer (2002) classifica como “novo cooperativismo”, pois retoma os princípios 

cooperativistas que foram se perdendo com o crescimento do capitalismo. 

Especialmente por retornar ao grande valor dado à democracia e à igualdade dentro 

dos empreendimentos, o que se garante por meio da autogestão e do repúdio ao 

trabalho assalariado.  

França Filho (2003) chama a atenção para a pluralidade de formas de manifestação 

do movimento da Economia Solidária, classificando-as em quatro grupos: Comércio 

justo – redes de comercialização internacional com foco em relações mais justas de 

produção e consumo, eliminando o máximo de intermediários e remunerando melhor 

os pequenos produtores e artesãos (prática da remuneração justa). Também tem 

como propósito constituir redes de consumidores capazes de sensibilizar a opinião 

pública sobre as regras injustas do comércio internacional convencional (pedagogia 

política); Finança solidária – conjunto de experiências de crédito solidário baseadas 

em formas alternativas de relações com o dinheiro, com o objetivo de propiciar o 

próprio trabalho às pessoas não incluídas pelo sistema bancário. Elas são constituídas 

por práticas como o microcrédito, a poupança solidária, as microfinanças, a finança 

de proximidade, a fiança solidária, entre outras; Economia sem dinheiro – formas 

alternativas de trocas e intercâmbios econômicos, normalmente usando moedas 

fictícias, e baseadas em um sistema de compensação constituído sob a lógica da 

reciprocidade. Apresentam-se normalmente como autoprodução coletiva, sistema de 

trocas locais e rede de trocas de saberes; Empresas sociais – empreendimentos de 

propriedade coletiva, organizadas sob a ótica da autogestão e com objetivos de 

prestação de serviços para a coletividade, o que lhes atribui um caráter de utilidade 

social. São os chamados empreendimentos econômicos solidários. 
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Considerando a conceitualização de movimento social de Gohn (2011, p. 335), que o 

entende “como ações sociais coletivas de caráter sócio-político e cultural que 

viabilizam formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas”, 

anteriormente utilizada para caracterizar o movimento cooperativista como movimento 

social, é possível dizer que a economia solidária também é um movimento social. Isso 

ocorre, especialmente, por sua pluralidade de formas de atuação social, econômica e 

cultural, seu conjunto de valores que a apresenta como uma outra economia e suas 

raízes no movimento cooperativista.  

Esse movimento social é caracterizado pela diversidade de formas de atuação e de 

atores. No Brasil a organização do movimento é representada pelos grupos de atores 

que participam das decisões, em Conferências e Fóruns, e são denominados pelo 

próprio movimento como empreendimentos econômicos solidários e entidades de 

apoio e fomento ao movimento (organizações do terceiro setor). Além disso, é 

possível ver a presença de organizações agrupadoras desses atores e 

representativas como ligas, uniões e fóruns nacionais. 

O Atlas (2006) da Economia Solidária apresenta um panorama (figura 1) geral dos 

atores que participam do movimento no país: Entidades de apoio e fomento – 

organizações do terceiro setor como ongs, oscips, fundações, associações e 

movimentos sindicais (FASE, IBASE, PACs/Cáritas e Pastorais, IMS, Universidades, 

Rede Unitrabalho de Incubação, Rede ITCPs de Incubação, ADS/CUT); 

Empreendimentos Econômicos Solidários – cooperativas, associações, grupos 

informais, empresas autogeridas, redes de EES, clubes de trocas, entre outros; Ligas 

e uniões – CONCRAB/MST, ANCOSOL, UNICAFES, UNISOL, ANTEAG, entre 

outras; Fóruns nacionais – FBES Fóruns (nacional, estaduais e regionais), FACES, 

Rede de Socioeconomia Solidária. 
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Figura 1: O campo da Economia Solidária no Brasil 

 

Fonte: Atlas da economia solidária no Brasil, 2006, p. 14.  

 

A descrição da economia solidária como movimento social, apresentada no ítem 3.2 

dessa pesquisa, possibilita ter um panorama geral do movimento no Brasil. Demonstra 

sua forte característica de diversidade, quanto a formas e atores, e apresenta seus 

principais valores colocando o humano e o social em sobreposição ao capital, como 

uma forma alternativa de desenvolvimento. Gaiger (2014) ressalta isso quando diz 

que tanto os primeiros movimentos da Economia Solidária como o seu crescimento 

dos últimos tempos refletem visões de mundo, valores e experiências que levam à 

“[...] defesa de sistemas de vida e a resistência contra a expropriação e a indignidade”, 

como estratégia de desenvolvimento para uma nova economia.  

Com esse foco em uma estratégia de desenvolvimento para o país, foi que o 

movimento nacional se articulou, fortaleceu-se junto a outros movimentos sociais e 

buscou ganhar espaços na agenda de políticas públicas nacionais, especialmente no 

Governo Federal que no ano de 2003 começou a dar alguma abertura para entrada 

do tema na pauta.   
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Se, por um lado, a abertura na agenda do governo federal para espaços de diálogo 

com lideranças do movimento de economia solidária, e a inclusão desses atores nos 

espaços governamentais favoreceu o desenvolvimento e a implementação de 

programas governamentais de apoio à economia solidária, por outro lado atraiu várias 

críticas no sentido de o movimento perder sua característica de autonomia, 

reivindicação e contestação em relação ao governo. Esse processo é considerado por 

Gohn (2011) e outros críticos como uma captura do movimento pelo Estado, revelando 

o suporte governamental por meio de políticas públicas como um suporte 

contraditório. Para a autora, de um lado, as demandas sociais são colocadas como 

direitos e cria espaços para a participação cidadã; por outro lado, há perdas 

significativas no que se refere à autonomia dos movimentos e ao estabelecimento de 

formas de controle social de cima para baixo, nas políticas sobre os movimentos 

sociais. 

No entanto, para Dowbor (2017) já há um consenso de pesquisa sobre as ações dos 

movimentos sociais não se restringirem a confrontos públicos. Para a autora, o que 

“caiu por terra” foi a separação analítica entre as dinâmicas próprias dos movimentos 

sociais e as do Estado. Essa linha de pesquisa questiona a cooptação do movimento 

social e mostra que é possível que o movimento continue autônomo, ainda que 

participando do governo. Há uma proposta de pesquisa para discutir as interações 

entre movimento e Estado para além das visões dicotômicas de autonomia versus 

cooptação ou de mobilização versus institucionalização. A autora dá destaque à figura 

do ativista institucional, o militante trabalhando no governo, e sua possibilidade de 

mobilização de recursos e de relações para a implementação de políticas públicas. 

No caso da economia solidária, é bastante interessante o envolvimento direto dos 

atores governamentais no movimento social, por meio da Rede de Gestores. Trata-se 

de uma organização de gestores municipais, militantes do movimento, com objetivo 

de: promover o intercâmbio e a sistematização de política de economia solidaria; 

articulação de trocas de experiências e desenvolvimento de projetos comuns; e 

qualificar os diversos órgãos governamentais para a implementação de programas de 

apoio à economia solidária (REDE..., 2017). 

Silva e Oliveira (2011) discutem a trajetória do movimento social de economia solidária 

em um processo organizativo que não se dá apenas externamente, mas é também, 
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em grande medida, fomentado pelo Estado. Assim, através da articulação entre 

movimento e governo, foi possível viabilizar programas de apoio à economia solidária 

por meio de espaços institucionais no governo.  

Hanagan (1998) reforça essa discussão quando apresenta dois “ritmos” principais 

para a classificação das relações dos movimentos sociais com o Estado: 

independência – estratégia de contestação e separação das relações; integração – 

abandono da estratégia de separação das relações através da articulação e 

interpenetração de ações, preservando a independência do movimento. Sob essa 

visão, as relações entre Estado e movimentos sociais são tratadas pelo autor como 

um continuum de possibilidades, sem um padrão único.  

No caso da economia solidária, o movimento só teve acesso à política institucional 

federal a partir dos espaços governamentais abertos à representação da sociedade, 

embora continue no embate para conseguir transformar a agenda do movimento em 

programas. Dessa forma, conforme essa nova abordagem de análise, é possível ver 

as relações de contestação e participação, existindo em um movimento contínuo de 

alternância, no espaço interno ao aparelho do Estado (SILVA; OLIVEIRA, 2011). 

Como o movimento social de economia solidária busca institucionalização no governo 

federal, foi apresentada aqui uma breve descrição de algumas possibilidades de 

discussões sobre a relação dos movimentos sociais com o Estado. Porém, como não 

faz parte do objetivo central da pesquisa, os argumentos não serão aprofundados.   

 

3.3 ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 

A economia solidária apresentou-se primeiro como um movimento social, mundial e 

nacional, que, no Brasil, passou a pressionar politicamente a agenda dos governos 

com ações pontuais, primeiro em alguns municípios e estados, e em 2003 começou a 

ganhar espaço em um governo federal com cujas principais lideranças já havia 

construído diálogo.  
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Segundo Praxedes (2009), desde os anos 80, já existiam várias experiências pontuais 

de programas governamentais, especialmente no Rio Grande do Sul, Estado pioneiro 

nas políticas de economia solidária. Nos municípios, as primeiras experiências que se 

destacaram foram em Porto Alegre - RS, Belém – PA, Santo André – SP, Recife – PE 

e São Paulo – SP. No entanto, apenas em 2001, durante a realização do Fórum Social 

Mundial no Brasil, é que o movimento ganhou articulação nacional e força política, 

passando a pressionar as discussões de formação de agenda do governo federal 

(PRAXEDES, 2009). 

No que se refere à definição conceitual de política pública, há diferentes concepções 

e abordagens. Para essa pesquisa, o conceito referencial adotado é o de Farah (2013, 

no prelo): 

Um curso de ação, escolhido pelo Estado, com o objetivo de resolver um 
problema público. É integrada por ações do Estado – e de atores não-
governamentais - derivadas da autoridade legítima do Estado, com poder de 
se impor à sociedade. O curso de ação escolhido é influenciado por ideias e 
valores e pela disputa entre diferentes atores e grupos, e se baseia em 
conhecimento técnico e em outras formas de saber.  

Para melhor compreensão dessa definição de Farah (no prelo), é interessante 

destacar os diferentes conceitos que a compõem. O primeiro ponto a ser evidenciado 

é que o Estado é a autoridade legítima, com poder político e legal, sob a influência e 

com a participação da sociedade civil, para as decisões que compõem o processo da 

política pública. Por isso escolhe um fluxo de ações para resolver problemas que 

foram reconhecidos como públicos, que entraram na agenda governamental. Nesse 

processo, as ações são orientadas por ideias, valores, diferentes tipos de 

conhecimento (técnicos e outros saberes) e pelas disputas entre os diferentes tipos 

de atores e grupos de interesse. Essas decisões são desmembradas em objetivos, 

ações, recursos e atores no desenho de programas ou ações públicas (SUBIRATS et 

al., 2012). 

Para dar continuidade ao processo descritivo sobre a política pública de economia 

solidária dessa pesquisa, é importante fazer uma apresentação inicial sobre alguns 

pontos específicos do contexto nacional.  

Nesse sentido, cabe ressaltar que o sistema político brasileiro é composto por três 

entes federativos - Governo Federal, Estados e Municípios. O nível federal é formado 
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por diferentes esferas de poder, construído a partir do modelo checks and balances 

de Montesquieu (WEFFORT, 2000), freios e contrapesos para o estabelecimento do 

processo democrático. Assim, a constituição de uma política pública nacional 

necessita tanto do reconhecimento como problema público pelo poder executivo para 

que entre na agenda governamental, como de sua aprovação legal nas duas casas 

do poder legislativo federal (câmara dos deputados e senado), compostos por políticos 

eleitos que representam diferentes grupos de interesse.   

No processo formal para a constituição de uma política pública brasileira, a Política 

Nacional de Economia Solidária ainda não teve aprovação final, encontrando-se sob 

a forma de Projeto de lei 4.685, o qual tramita na Câmara dos Deputados do 

Congresso Federal desde o ano de 2012. Esse projeto de lei dispõe sobre a Política 

Nacional de Economia Solidária e seus Empreendimentos Econômicos Solidários, cria 

o Sistema Nacional de Economia Solidária e dá outras providências. Dessa forma, os 

programas públicos retratados nessa pesquisa estão, em sua maioria, 

institucionalizados oficialmente como programas do governo federal. Esse vácuo de 

reconhecimento legal também ocorre na maioria dos Estados e Municípios brasileiros 

e é considerado um importante fator limitador da transformação das principais pautas 

do movimento em políticas públicas. 

Nesse contexto, a forma encontrada pelos diferentes governos para iniciar uma 

política nacional de economia solidária foi a constituição de uma estrutura institucional 

federal, a elaboração de diferentes programas governamentais e a criação de 

instrumentos legais vinculados à intersetorialidade do tema. Assim, nessa pesquisa, 

a expressão programas governamentais de apoio à economia solidária será utilizada 

como referência a essas diferentes práticas governamentais, embora ainda não 

tenham sido oficialmente transformadas em uma lei nacional de ECOSOL.  

Esse posicionamento leva em conta a definição de políticas públicas apresentada por 

Farah (2013) e ainda a metodologia híbrida institucional de Subirats et al. (2012), 

adotada para essa pesquisa, que considera como regras institucionais, desde as 

estruturas, as regras formais explícitas e normalmente formalizadas, até as regras 

informais implícitas, quando compartilhadas pelos membros de uma comunidade. 

Essa explicação inicial se faz importante para a retomada do relato histórico e 

descritivo da economia solidária como programas governamentais.  
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Desde o início, houve grande dificuldade para a institucionalização de uma Política 

Nacional de Economia Solidária, e apenas em 2003, após grande discussão dos 

líderes do movimento com o então governo federal, foi constituída a SENAES – 

Secretaria Nacional de Economia Solidária dentro do Ministério de Trabalho e 

Emprego – MTE. O primeiro e único secretário foi o professor Paul Singer, uma das 

lideranças nacionais do movimento e pesquisador do tema pela Universidade de São 

Paulo – USP, que foi o grande empreendedor dessa política pública nacional. 

Para Praxedes (2009, p. 58), a política pública de Economia Solidária, nos termos 

descritos acima, só passou a se consolidar “a partir de articulações em diversos 

campos institucionais e do acúmulo de forças em diversos campos de luta, como o 

Poder Legislativo, o Executivo e os movimentos sociais [...]”, como atores de pressão 

de garantia de legitimidade às demandas.  

Inicialmente houve um debate entre o Governo Federal e os integrantes do movimento 

social sobre a decisão de criar ou não um ministério para a economia solidária. Então, 

optou-se pela constituição de uma secretaria. Essa decisão foi tomada como forma 

de tentar não provocar o “insulamento” em um único ministério e, assim, conseguir 

possibilidades de articulação e de intersetorialidade. Em seguida, houve uma nova 

discussão sobre em qual ministério a secretaria ficaria. Inicialmente cogitou-se a 

possibilidade de ela ficar no MDA – Ministério da Agricultura - por sua vinculação ao 

debate de segurança alimentar e agricultura familiar (REDE..., 2008), mas conforme 

os relatos de entrevistas, a escolha final ficou mesmo entre o MDS – Ministério do 

Desenvolvimento Social - e o MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. Ocorreu um 

novo debate, entre atores do movimento social e do PT – Partido dos Trabalhadores 

-, que governava o país, até que, finalmente, foi tomada a decisão de criação da 

SENAES, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o Ministro do MTE 

da época, Marinho (2006, p. 8),  

a decisão de moldar a SENAES como política orgânica do MTE vem reforçar 
a estratégia do Ministério e do Governo de ampliar as suas ações para além 
do emprego formal, no sentido de reconhecer, fomentar e estender o campo 
dos direitos sociais às outras formas de organização produtivas dos 
trabalhadores, neste caso especialmente organizadas com base na 
solidariedade e na democracia.  

A política social nacional foi organizada de maneira transversal, passando por 

programas oferecidos em seis ministérios: MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, 
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MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDS – Ministério do Desenvolvimento 

Social, MS – Ministério da Saúde, MEC – Ministério da Educação, e MAPA – Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e sua principal fonte de financiamento vem 

de fundos públicos: FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador, FNAS – Fundo Nacional 

de Assistência Social, PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, e PRONAF – 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 

Para Praxedes (2009, p. 39), o caráter intersetorial é imprescindível para a articulação, 

implementação e controle dessa política:  

Na construção e implementação de uma política pública de qualquer 
natureza, e em particular de economia solidária, deve-se buscar uma ação 
integrada, complementar e descentralizada (de recursos e ações) entre os 
entes da federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de 
recursos, cumprindo o papel de identificar, elaborar e fomentar políticas 
públicas de desenvolvimento de economia solidária, considerando a 
intersetorialidade e articulação das instâncias de governo e primando pela 
participação e o controle social.  

Além do caráter intersetorial das políticas públicas de economia solidária e também 

por se tratar de uma secretaria pequena, a SENAES precisava de uma boa articulação 

com os demais ministérios para sua atuação nacional e integrada. Por isso, dentre as 

primeiras preocupações da secretaria, uma decisão estratégica foi a realização de 

formações de agentes fomentadores nos demais ministérios e, posteriormente, por 

todo país (SCHIOCHET; SILVA, 2016). 

Uma questão a se destacar é que a grande articuladora dos programas 

governamentais de apoio à economia solidária sempre foi a SENAES/MTE, com suas 

inter-relações com outros ministérios. No entanto, desde maio de 2016, quando houve 

o início do processo de impeachment da Presidente Dilma Roussef do Partido dos 

Trabalhadores e do seu afastamento do cargo, essa secretaria foi extinta. A partir daí, 

com novo grupo político no poder, o tema economia solidária deixou de compor a 

agenda governamental federal, e alguns poucos programas de apoio à economia 

solidária passaram a integrar uma pasta paralela de ações, limitada à execução do 

que já havia sido planejado anteriormente. De qualquer forma, embora esse seja um 

grande problema para o movimento social nacional, não será um elemento trabalhado 

pela pesquisa, cujo recorte temporal se concentra no período de existência da 

SENAES, conforme apresentado na seção 2.  
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Os principais atores (governamentais e não governamentais) institucionalizados e 

articuladores dos programas federais de apoio à economia solidária foram a SENAES 

– Secretaria Nacional, o CNES – Conselho Nacional de Economia Solidária, a 

CONAES – Conferência Nacional de Economia Solidária, FBES – Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária e a Rede Nacional de Gestores de Política Pública de Economia 

Solidária (REDE..., 2008). Esses atores foram os principais elaboradores do Plano 

Nacional de Economia Solidária 2015–2019, o último plano do governo federal para a 

área, antes da extinção da SENAES. As últimas prioridades temáticas definidas pela 

secretaria e organizadas em programas de ação foram: produção, comercialização e 

consumo; financiamento - crédito e finanças solidárias; educação e autogestão; e 

ambiente institucional (SCHIOCHET; SILVA, 2016). 

A partir do processo de institucionalização dos programas de apoio à economia 

solidária, por meio da SENAES, vários atores do movimento da economia solidária 

foram convidados a integrar a equipe de governo. Até o ano de 2005 a SENAES já 

havia implementado um conjunto de ações, por meio do Programa de Promoção do 

Desenvolvimento Local e Economia Solidária. A I Conferência Nacional de Economia 

Solidária foi realizada no ano de 2006, pela SENAES, com uma pauta construída a 

partir das Conferências Regionais e Estaduais realizadas no ano de 2005, levando a 

mudanças qualitativas no processo democrático de formação dos programas 

governamentais de apoio à ECOSOL.  

Ao final da Conferência Nacional, foi registrada em documento oficial a pauta mais 

importante do movimento relacionado à política nacional: a definição da estratégia de 

desenvolvimento territorial por meio da construção do Programa Nacional de 

Desenvolvimento da economia solidária e do Sistema público de economia solidária 

(REDE..., 2008). 

Apesar de as conferências significarem um importante papel na democratização das 

políticas, especialmente naquelas oriundas de movimentos sociais, alguns 

questionamentos são importantes. Com base em Faria et al. (2012), várias críticas 

têm sido apontadas na literatura, sobre os dilemas das conferências na promoção de 

um sistema integrado de participação e deliberação entre seus atores e os diferentes 

níveis da federação, de maneira a justificá-las como instrumento de democracia 

deliberativa. Para tanto, as autoras consideram importantes os múltiplos agentes em 
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comunidades de política ou coalizões de defesa, de maneira a determinar as 

instâncias decisórias. A ênfase na inclusão de novos atores no processo decisório é 

uma preocupação que avança, porém não é suficiente, pois, conforme as autoras, 

também é preciso pensar em formas apropriadas de envolver os diferentes atores que 

compõem o movimento social na democratização do processo de política.  

Dessa forma, é possível perceber que a realização de conferências não é suficiente 

para garantir a democratização do processo de elaboração de políticas. No caso da 

economia solidária, as conferências têm sido apontadas por integrantes do movimento 

e do governo, como importantes mecanismos da democracia deliberativa. No entanto, 

pesquisas precisam ser desenvolvidas para averiguar melhor a qualidade desse 

instrumento. 

O Conselho Nacional de Economia Solidária - CNES - foi também um dos principais 

marcos para o processo democrático dos programas de apoio à economia solidária. 

Ele foi criado pelo inciso XIII do artigo 30 da lei n° 10.683, de maio de 2003, como 

parte integrante da estrutura do MTE, com natureza consultiva e propositiva. Mas 

apenas no Decreto n° 5.811 em junho de 2006 é que foram definidas sua composição 

e seu funcionamento. Em novembro desse ano ocorreu sua primeira reunião, que já 

colocava em pauta a discussão sobre o Plano Plurianual 2008/2011.  As prioridades 

definidas para esse período foram trazidas da conferência nacional: “1) um sistema 

nacional de economia solidária; 2) a lei orgânica da economia solidária; 3) o 

fortalecimento do espaço da economia solidária dentro do Governo Federal” (REDE..., 

2008, p. 26). Em todas as instâncias de decisão sobre os programas governamentais, 

do movimento aos espaços governamentais, é respeitada a divisão tripartite, divisão 

proporcional para representação dos três grupos de atores: os EES, os gestores 

públicos e as entidades apoiadoras. A estrutura institucional governamental da 

economia solidária aparece demonstrada pela Rede de Gestores na figura 2.  

 

Figura 2: Estrutura Institucional da Economia Solidária no Brasil 
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Fonte: Rede de gestores, 2017, online 

 

No último plano plurianual (2012–2015), foi possível perceber o avanço dos 

programas governamentais de apoio à economia solidária, pois, segundo Schiochet e 

Silva (2016, p. 39), além do programa temático “Desenvolvimento Regional, Territorial 

Sustentável e Economia Solidária”, é possível ainda a identificação de “[...] ações de 

economia solidária em 12 Programas Temáticos, 26 Objetivos, 34 Metas, 36 

Iniciativas, e 24 Ações Orçamentárias sob a responsabilidade de 11 Ministérios ou 

Secretarias Especiais”. Segundo os autores, para demonstrar sua abrangência, 

somente no Plano Brasil Sem Miséria, entre 2012 e 2015, a ECOSOL esteve presente 

em 2.275 municípios brasileiros com diversas ações (incubação de EES, organização 

da produção, da comercialização, do comércio justo, das finanças solidárias e 

educação). Para o Plano Brasil Sem Miséria, a SENAES previa um alcance de 

233.094 pessoas beneficiárias em um total de 10.925 EES apoiados. 
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Quanto ao orçamento da SENAES, em seu primeiro ano, não havia orçamento para 

desenvolver suas políticas; no segundo ano, teve uma proposta orçamental de R$ 11 

milhões, sendo ampliada por meio de uma emenda parlamentar para R$ 29 milhões, 

com execução de R$ 18 milhões; em 2005 teve o orçamento final reduzido para R$ 

14 milhões, sendo integralmente executado (REDE..., 2008). Schiochet e Silva (2016) 

descreveram que no último período de existência, a secretaria chegou a ter um volume 

de mais de R$ 406 milhões descentralizados para fazer suas ações de ECOSOL, por 

meio dos demais entes federativos e de parcerias com organizações da sociedade 

civil com ações temáticas.      

Schiochet e Silva (2016, p. 37) atribuem à política nacional de economia solidária um 

caráter instituinte, pois considerando suas características de inovação como política 

pública e de diversidade de formas e de atores, não há modelos ou um arcabouço 

com perguntas e respostas para a ação pública. O que existe para a construção de 

política pública é um pilar central de promoção de possibilidades do “aprender 

fazendo” coletivo, por meio das experiências vividas inicialmente pelos governos 

municipais pioneiros em programas governamentais de apoio à economia solidária e 

depois a partir da experiência federal com a SENAES/MTE. Ainda para os autores, a 

economia solidária demanda estratégias próprias, que atendam suas dimensões 

econômicas e solidárias, com também discute Gaiger (2007), quando fala de uma 

racionalidade própria.  

Essa especificidade fica evidente no documento final elaborado na I Conferência 

Nacional, quando o movimento apresenta a economia solidária como outra economia 

e uma estratégia de desenvolvimento. Um desenvolvimento que, conforme a Rede de 

Gestores (2008), considera como elementos centrais a pessoa humana, a 

sustentabilidade ambiental, a justiça social, a cidadania e o reconhecimento das 

diversidades culturais e sociais articuladas às atividades econômicas, fazendo, assim, 

uma crítica ao modelo de desenvolvimento centrado unicamente no econômico.  

Quanto às estratégias de implementação dos programas governamentais de apoio à 

economia solidária, conforme relatado por entrevistados gestores da Administração 

pública federal, da rede de gestores e do Conselho Nacional de economia solidária, a 

SENAES e os demais Ministérios e Secretarias Especiais adotaram a estratégia de 

terceirização do processo, por meio de editais públicos destinados à execução de 



62 
 

 
 

projetos específicos, abertos para: a) Organizações da sociedade civil, normalmente 

com conhecimentos locais e temáticos e apoiadoras das práticas do movimento social 

(Universidades, Incubadoras, Ongs, Oscips, Associações, Institutos, entre outros); b) 

Empreendimentos Econômicos Solidários, no que se refere a investimentos para 

organização da produção, da comercialização, da gestão, etc.; c) Gestores estaduais 

e municipais para a constituição e implementação de políticas públicas nos Estados e 

Municípios. 

Com base nas entrevistas realizadas para a pesquisa, é possível dizer que as 

estratégias de implementação dos programas governamentais de apoio à economia 

solidária sofreram alteração de foco quanto aos atores implementadores. Foi possível 

identificar três momentos: a) momento inicial, com foco nas organizações da 

sociedade civil apoiadoras do movimento. Nesse primeiro momento, havia 

necessidade de pessoal com conhecimento sobre economia solidária e sobre os 

EESs, para a execução das ações de implementação dos programas, e ainda havia 

pouco recurso financeiro. Por isso a estratégia foi a de priorizar as organizações que 

já participavam do movimento. Esse período durou aproximadamente oito anos; b) o 

segundo momento, com foco de implementação na execução pelos próprios EESs. 

Esse período começou aproximadamente no nono ano da secretaria e foi até 2010; c) 

de 2011 a 2015, ocorreu maior abertura para a realização de planos municipais, 

embora mais direcionado às cidades maiores. 

Os três grupos de atores implementadores atuaram durante todo o período da 

SENAES; o que houve foi um direcionamento dos editais públicos determinando os 

atores prioritários, conforme as estratégias de implementação pensadas pela 

secretaria. 

Nos espaços locais, esses grupos de implementadores são formados por: 

organizações do terceiro setor (sem fins lucrativos), universidades, incubadoras de 

empreendimentos econômicos solidários, gestores públicos estaduais e municipais e 

burocratas implementadores de nível médio e de rua (secretários estaduais, 

secretários municipais, técnicos, psicólogos, professores, assistentes sociais, entre 

outros), além de outras organizações governamentais.  
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Nas avaliações realizadas pelos últimos fóruns e conferências de economia solidária, 

os principais desafios apontados para os programas nacionais consistiam em: 

ampliação do envolvimento, da participação e do controle social pela sociedade; 

definição de marco legal para o reconhecimento institucional como características do 

movimento; apoio ao desenvolvimento de cadeias produtivas e articulação em rede 

de comercialização; no desenvolvimento de tecnologias sociais; e ampliação dos 

fundos e fomento (SILVA, 2016). 

A maior dificuldade dos programas de apoio à economia solidária esteve sempre 

relacionada a aspectos legais, como a não aprovação de uma Política Nacional de 

Economia Solidária; o não reconhecimento dos EESs como organizações associativas 

populares (vinculadas ao movimento cooperativo em sua origem e com necessidades 

próprias para o tratamento tributário, contábil e jurídico); e a não constituição de um 

Marco Legal de reconhecimento de sua constituição.  

No entanto, outros dois grandes desafios também são apontados pelo movimento 

organizado: a) o desenvolvimento de tecnologias apropriadas à economia solidária 

(de gestão, de produção, de comercialização, de formação de rede, de 

assessoramento, entre outros), respeitando a cultura e os saberes locais das suas 

diferentes formas de organização; e b) a criação de uma institucionalidade de 

articulação das políticas públicas e seus diferentes atores. 

Nesse item, foi apresentado um panorama geral sobre os programas nacionais de 

apoio à economia solidária de maneira a servir de subsídio ao processo de análise 

que se inicia na seção seguinte. 
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4 PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

4.1 POLÍTICA PÚBLICA E O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

As políticas públicas constituem formas de ação do Estado na tentativa de oferecer 

soluções aos problemas da sociedade. Essa concepção de Estado atuante por meio 

de políticas públicas passou a ser referência desde o início do século XX, quando, 

segundo Souza (2006, p. 22), começou-se o pressuposto de que “em democracias 

estáveis”, o que o governo faz ou deixa de fazer é passível de uma formulação 

científica e de ser analisado por pesquisadores independentes. 

Como instrumento analítico, vários autores, conforme visto anteriormente, atribuem à 

política pública um ciclo de ações (policy cycle), diferentes e interdependentes: 

formulação, implementação e reformulação. As principais críticas a esse modelo 

teórico analítico se referem a: impossibilidade de separação total entres as partes do 

processo, uma vez que elas acabam ocorrendo concomitantemente conforme cada 

realidade; e ainda a inviabilidade de hierarquização das partes, pois estas se inter-

relacionam e se organizam conforme cada situação, sem uma rigidez quanto à ordem 

(FREY, 2000; SILVA; MELLO, 2000; HILL, 2006). Apesar de suas limitações, quando 

cada uma das fases é vista de maneira independente, o policy cycle é considerado 

um importante instrumento de análise quando considera a política pública como um 

processo em que suas partes estão diretamente relacionadas (SILVA; MELO, 2000). 

Sob essa perspectiva de processo, o objeto de análise dessa pesquisa é o processo 

de implementação dos programas de apoio à economia solidária, utilizando a divisão 

analítica para melhor entender as especificidades dessa fase em relação ao todo.  

Conforme apresentado brevemente na seção metodológica, há três gerações de 

pesquisas sobre o processo de implementação de políticas. A primeira teve como 

referência a abordagem top-down e, segundo Sabatier (1986), seus principais 

pesquisadores foram Pressman e Wildavsky (1973) e Sabatier e Mazmanian (1983). 

Nessa abordagem, a implementação começa com as decisões oficiais de uma política 
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pública, que são tomadas/definidas por um governo central. Essas decisões 

consistem em definições detalhadas sobre: as ações oficiais de implementação e o 

público alvo; os objetivos; os principais fatores que afetam a política, seus resultados 

e impactos; a necessidade de reformulação com base na experiência empírica. 

(SABATIER, 1986). Para Subirats et al. (2012), essa abordagem traz a perspectiva 

dos legisladores e juristas tradicionais que tendiam a considerar a implementação 

como um processo meramente executivo, quase automática e mecânica.    

Para Sabatier (1986), essas pesquisas, realizadas no final dos anos 1970 e início dos 

anos 1980, chegaram a muitas conclusões pessimistas sobre os problemas com o 

processo de implementação das políticas públicas, uma vez que essencialmente a 

implementação ocorria de maneira diferente do planejado pelas autoridades centrais. 

Esses resultados levaram os pesquisadores Sabatier e Mazmanian a identificar seis 

condições para resultados efetivos no alcance dos objetivos legalmente estabelecidos 

pelo governo central, nos diferentes estágios de implementação: 1) definição de 

objetivos claros e consistentes; 2) intervenções para a incorporação de uma teoria 

implícita para a realização de mudanças sociais necessárias; 3) implementação de 

um processo legalmente estruturado que leve a uma conformidade com a 

implementação oficialmente desenhada; 4) comprometimento com os objetivos e 

habilidades oficiais; 5) reconhecimento dos grupos de interesse, da legislação e da 

soberania do executivo; e 6) reconhecimento das mudanças nas condições 

socioeconômicas (SABATIER, 1986). 

Conforme defende Sabatier (1986), os pesquisadores Sabatier e Masmanian 

observaram seriamente os argumentos de outros pesquisadores como Lipsky (1971), 

Berman (1978; 1980) e Elmore (1978) sobre as limitações de um programa de controle 

hierárquico considerando a inevitável adaptação do processo de implementação, 

conforme o que eles denominam preferências, dos implementadores do nível de rua 

(street level bureaucratcs). Por isso, no enfoque top down de análise da 

implementação das políticas públicas, os ‘policy makers’, decisores governamentais 

centrais, buscam selecionar um conjunto de instrumentos para gerenciar essas 

variações, como, por exemplo, selecionar implementadores oficiais, definir pontos 

passíveis de liberação, providenciar um adequado sistema de incentivos e sanções, 

entre outros. Sabatier e Mazmanian rejeitavam o controle hierárquico no sentido de 
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constrangimento de comportamento e acreditavam que o comportamento dos street 

level bureaucratcs e dos grupos alvos da política poderia ser mantido dentro de limites 

aceitáveis, desde que se cumprissem as seis condições elencadas anteriormente. 

Durante vários anos, experiências empíricas foram realizadas testando esse modelo 

teórico e significantes considerações foram observadas. A primeira delas foi o 

reconhecimento da importância da estrutura legal do processo de implementação, 

uma das maiores inovações para os estudos da área. A segunda, referente às seis 

condições para a implementação efetiva, recebeu fortes críticas, por não considerar a 

variação entre os diferentes programas e por dificultar a compreensão das estratégias 

desses programas ao longo do tempo de sua implementação. Foi observada uma 

variação da importância relativa dos fatores específicos entre os casos, embora todos 

evidenciassem a importância da definição clara e consistente dos objetivos.  

A terceira conclusão foi relacionada ao foco na análise no policy cycle, formulação-

implementação-reformulação, que levou muitos autores a estender suas análises por 

períodos mais longos do que os estudos anteriores sobre implementação, 

possibilitando levantar deficiências do programa original e melhorar as regras legais e 

estratégias políticas, aprendendo com elas. A quarta trouxe a observação de que o 

foco legalidade-definição de objetivos, quando combinado com períodos longos de 

dez anos ou mais, produziu menos resultados negativos em relação à performance 

dos primeiros estudos dessa primeira geração de pesquisas. Na quinta foi identificado 

um erro na ênfase dada aos objetivos claros e consistentes da política pública. Apesar 

de necessários, a rigidez excessiva significou impedimentos no alcance da efetividade 

dos programas e demonstrou a necessidade de modelos mais dinâmicos (SABATIER, 

1986).  

Subirats et al. (2012) relatam como principal crítica ao modelo top-down sua rigidez 

quanto a normas, não permitindo incorporar as contribuições não previstas na 

formulação da política, e surgidas dos processos sociais e políticos. Para o autor, os 

estudos empíricos mostraram a presença de uma série de modificações da concepção 

inicial, no processo de execução da política. 

Sabatier (1986) também descreve o modelo bottom-up, da segunda geração de 

pesquisas, de análises do processo de implementação de políticas públicas, de 1975 
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a 1983. Para o autor, nessa abordagem, o foco da análise se desloca da perspectiva 

do decisor central para os demais atores (governamentais e não governamentais) 

negligenciados pela perspectiva top-down. Segunto Sabatier (1986), seus principais 

representantes foram Hjern e Hull (1982), Hanf (1982), Barret e Fudge (1981) e Elmore 

(1979).  

A metodologia do bottom-uppers começa com a identificação da rede de atores 

envolvidos na entrega do serviço público e no reconhecimento de que cada um deles 

possui seus próprios objetivos, estratégias, atividades e contatos. Então busca-se 

compreender as redes de contatos construídas pelos diferentes atores (nos níveis 

local, regional e nacional) envolvidos no planejamento, no financiamento e na 

execução dos programas governamentais. Os pesquisadores bottom-uppers 

concluíram que o sucesso do programa depende mais das habilidades dos indivíduos 

específicos presentes na estrutura local de implementação do que do esforço do 

governo central (SABATIER, 1986). 

Para Lima e D’Ascenzi (2013), o modelo analítico bottom-up questiona dois supostos 

apresentados pelo modelo top-down: o de que os formuladores têm influência decisiva 

no processo de implementação e o de que a determinação de diretrizes explicitas, 

responsabilidades administrativas precisas e a definição de resultados exatos 

aumentam as chances de êxito na implementação das políticas. Para os autores, a 

discricionariedade dos implementadores é inevitável e até desejável, considerando os 

conhecimentos locais dos implementadores e a necessidade de adaptações do plano. 

Esses ajustes podem ser possíveis fontes de inovações, já que a política muda à 

medida que a implementação é executada, gerando o processo de formulação, 

implementação e reformulação. 

Subirats et al. (2012) dizem que a perspectiva bottom-up de análise do processo de 

implementação da política pública permite considerar os processos sociopolíticos não 

previstos no desenho da política, possibilitando suscitar reações e estratégias 

diferentes das planejadas, segundo os interesses dos atores governamentais e não 

governamentais envolvidos no “jogo da implementação”. Essa expressão é tomada 

por Subirats et al. (2012), dos estudos de Bardach (1977), que usa a expressão do 

“jogo” para atrair a atenção dos pesquisadores para os atores envolvidos nesse 

processo (aqueles que querem e os que não querem participar do jogo), assim como 
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para a forma como constroem suas estratégias, suas táticas e os meios que 

estabelecem para a ação. Segundo os autores, nessa perspectiva de implementação, 

o plano da política pública (PPA – Programa de atuação Político Administrativo) 

estabelece um marco para o jogo, mas não enrijece o processo. No PPA é que 

aparecem as decisões legislativas e regulamentais do governo central e dos demais 

governos e administrações públicas necessárias para a implementação da política 

(SUBIRATS et al., 2012). 

Segundo Lima e D’Ascenzi (2013, p. 112), na abordagem bottom-up, os problemas de 

implementação são vistos como decorrentes dos conflitos de interesses entre os 

atores. Por isso, “a solução para os problemas da implementação é construir 

instituições ou mecanismos que criem um contexto de cooperação para os 

participantes.” 

Os pontos mais fortes dessa metodologia, levantados pelas pesquisas de avaliação e 

apresentadas por Sabatier (1986) são: - o desenvolvimento de uma metodologia 

explícita e replicável de identificação da ‘policy network’ (rede de atores envolvidos na 

implementação) para então identificar a estrutura de implementação; - não inicia com 

o programa governamental, mas com a percepção dos problemas pelos atores e as 

estratégias desenvolvidas para lidar com eles; - o foco inicial não está nos objetivos 

formais da política pública, mas na liberdade para observar as consequências dos 

programas governamentais ou privados; - possibilita trabalhar os problemas/políticas 

públicas envolvendo outros programas; - desloca o foco da estratégia para uma 

variedade de atores, possibilitando melhores estratégias de interação.  

Hill (2006) diz ainda que, na complexidade própria do processo de implementação, a 

perspectiva bottom-up permite apreender a dinâmica da interação entre indivíduos e 

grupos implementadores e que têm interesse na política. Para o autor, trata-se de uma 

abordagem mais realista sobre a implementação que está centrada nas ações, 

contribuindo para a identificação com mais clareza do que influencia o processo da 

política, e também do como e do porquê. 

No que se refere às limitações da abordagem bottom-up, Sabatier (1986) descreve: a 

- o foco nos atores com diferentes objetivos, estratégias e influências pode levar ao 

perigo de uma sobreposição de interesses de grupos centrais e com relações mais 
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fortes sobre os periféricos e com menor poder de influência; b - a ênfase aos atores 

presentes na estrutura de implementação tende a levar a não consideração dos 

esforços anteriores de cada grupo de atores, para ter direito à participação no 

processo da política; c – reconhece a rede de relacionamentos dos atores envolvidos 

na política, mas não considera as variações entre eles, quanto às condições sociais e 

econômicas, a fatores legais, a recursos e às condições de participação; d – há maior 

preocupação em entender a relação entre os atores de um setor específico, dando 

menor atenção às demais partes do processo de implementação.  

Para Subirats et al. (2012), o enfoque bottom-up tende a relativizar a imagem “ideal 

típica” da implementação como um processo fundado na intenção dos atores que 

executam o conteúdo substantivo da política, de maneira menos mecânica e 

impessoal. De qualquer forma, os autores consideram necessário separar as etapas 

de programação e da implementação, pois elas permitem identificar tanto o desenho 

formal da política como o desenvolvimento de estratégias de ação pelos atores 

implementadores.  

Lima (2012) afirma que os dois modelos se diferenciam quanto ao foco da análise. 

Enquanto a abordagem top-down dá ênfase às normas e planos, a bottom-up enfatiza 

os atores, suas ações e relações. Lima e D’Ascenzi (2013) dizem que a diferença 

entre as duas abordagens está na forma como cada uma vê o problema de 

implementação. Enquanto na metodologia top-down a natureza do problema está no 

administrativo organizacional que desenha a política e sua solução está na 

especificação de objetivos e das formas de controles. Na metodologia bottom-up, o 

problema está nos conflitos de interesses e a preocupação está na obtenção de 

cooperação entre os participantes desse processo.  

Assim, a partir das principais críticas às limitações de cada uma dessas abordagens, 

Hill (2006) destaca que, individualmente, nenhuma delas consegue compreender a 

complexidade do processo de implementação das políticas públicas, apresentando-

as como metodologias “super-simplificadas”. Por isso, na tentativa de tentar captar 

uma melhor relação entre a política formulada e a implementação, o autor sugere uma 

aproximação das duas abordagens em uma combinação dos principais pontos, 

conforme cada contexto de implementação.    
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Dessa forma, com o desenvolvimento histórico dessas duas correntes inicialmente 

dominantes, conforme discutido por Sabatier (1986; 2008), Subirats et al. (2012), Hill 

(2006) e outros autores contemporâneos, surge uma terceira via de que combina as 

melhores características das análises bottom-up e top-down para análise do processo 

de implementação das políticas públicas.   

Nessa perspectiva híbrida, Subirats et al. (2012) partem da proposta de Bardach para 

definir a implementação da política pública atraindo a atenção para todos os atores 

envolvidos no processo, e não somente os governamentais e centrais. Eles 

consideram tanto as decisões substantivas e formalmente institucionalizadas durante 

a programação de uma política pública, como as formas de ação para a 

implementação da política. 

A partir dessa abordagem, Subirats et al. (2012) incorporam cinco dimensões como 

fatores explicativos para análise do processo de implementação de políticas públicas: 

a - A estrutura do programa (PPA), apresentação do conteúdo substantivo da política, 

das possibilidades de expressão da intenção do legislador, das modalidades de 

intervenção escolhidas e dos ajustes institucionais predeterminados; b - O sistema 

administrativo da implementação – identificação das organizações administrativas 

responsáveis pela implementação (conjunto de atores participantes de uma rede de 

interações / networks); c - O peso econômico, político e social dos grupos alvos – 

capacidade de exercer influência e negociação compondo os grupos dominantes e os 

marginais; d - Variáveis situacionais – modificações do contexto econômico e social 

que compõe a conjuntura local do processo de implementação; e - Do conceito de 

“implementação” para o de “jogo de implementação” – proposta que consiste na 

análise diacrônica dos diversos processos de implementação para orientar a 

investigação, dando destaque aos diferentes atores envolvidos e à forma como eles 

se organizam para realizar a implementação. 

Arretche (2001) também apresenta a abordagem híbrida, de cima para baixo e de 

baixo para cima, quando reconhece a importância dos planos de políticas formulados 

sistematicamente com a apresentação dos objetivos e das estratégias do programa, 

e, ao mesmo tempo, a grande distância, que normalmente ocorre entre os desenhos 

dos programas e a tradução deles, nos resultados para seus beneficiários e 

provedores. Ela afirma ser essa distância uma contingência da implementação e 
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atribui essa distância a decisões tomadas pelos implementadores no contexto em que 

trabalham. Por isso a autora diz que “[...] é prudente, sábio e necessário admitir que a 

implementação modifica as políticas públicas.” (ARRETCHE, 2001, p. 46).  

Segundo a autora, é preciso olhar sem ingenuidade para o processo de 

implementação, apenas reconhecendo as principais dificuldades que ele pode 

apresentar e trabalhando com essas variáveis. Ela também apresenta a 

implementação como um jogo em que autoridades centrais tentam induzir os 

implementadores a colocarem em prática objetivos e estratégias que não foram 

desenhados por eles. Por isso, segundo ela, cabe ao governo central desenvolver 

uma boa estratégia de incentivos. 

Arretche (2001) diz que é preciso reconhecer e administrar as complexidades do 

processo de implementação. Nesse sentido, a autora chama a atenção para alguns 

pontos a serem incorporados à análise do processo de implementação do programa: 

a) a diversidade de atores (governamentais e não governamentais) envolvidos tanto 

no processo de formulação da política quanto no processo de implementação, 

gerando, assim, dois processos diferentes, de negociação e barganha; b) a influência 

dos atores implementadores na política, sua autonomia decisória, o seu conhecimento 

e a aceitação dos objetivos e regras da política; c) a diversidade de contextos em 

diferentes unidades da federação; e) a natureza conflituosa das relações federativas 

entre diferentes níveis de governo em função, principalmente, da competição eleitoral. 

A autora reconhece a diversidade de atores governamentais e não governamentais 

envolvidos no processo de implementação e argumenta que o grau de sucesso do 

programa está diretamente relacionado à ação cooperativa entre eles. Entre esses 

atores não estão apenas os agentes institucionais do processo de implementação, 

mas também os potenciais beneficiários e provedores que influenciam diretamente o 

processo. Nesse sentido, Arretche (2001) diz que essa cooperação entre os atores 

quase sempre não ocorre automaticamente, por isso depende de uma coordenação 

por parte do governo. 

Quanto ao segundo ponto de análise do processo de implementação, Arretche (2001) 

reconhece a grande influência dos atores implementadores “no fazer” da política, 

especialmente porque são esses atores que acabam fazendo a real política no dia a 
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dia local. Por isso, no sentido de identificar o que direciona as ações dos 

implementadores, a autora faz três questionamentos: o quanto os agentes 

implementadores realmente conhecem o programa; qual é o nível de aceitação dos 

objetivos e regras do programa pelos implementadores; e ainda quais são as 

condições institucionais para o processo de implementação do programa.  

A autora chama a atenção também para a diversidade de contextos, condições de 

implementação e capacidade local nas diferentes unidades da federação que podem 

fazer com que a mesma regulamentação produza resultados diversos. Para Arretche 

(2001), essas diferentes aplicações do programa ocorrem principalmente em função 

do jogo de interesses entre os atores interessados no programa. A autora argumenta 

que ainda na formulação há um processo de negociações e barganhas entre os 

diferentes atores, fazendo com que o desenho do programa nem sempre seja o mais 

adequado no que se refere ao seu desempenho na resolução do problema, mas 

aquele que foi possível obter algum nível de acordo durante o processo decisório. 

Além disso, os formuladores não detêm completa informação sobre a realidade em 

que se pretende interferir. Dessa forma, nem sempre as estratégias de implementação 

do plano apresentam um desenho coeso e ajustado, gerando especificações e 

variações no plano local, podendo até operar de modo contrário aos objetivos do 

programa. 

E ainda, segundo a autora, existe uma natureza conflituosa das relações federativas 

entre diferentes níveis de governo, em função, principalmente, da competição 

eleitoral. Dessa forma, os programas envolvendo governos de determinados partidos 

políticos que competem entre si tendem a não produzir um comportamento 

cooperativo entre os diferentes entes federativos, algo necessário para a 

correspondência dos objetivos nas relações que ocorrem no processo de 

implementação. 

Considerando esses pontos, Arretche (2001) destaca que no processo da política há 

processos de barganha e de negociação entre os diferentes atores, presentes em uma 

extensa rede de organizações governamentais e não governamentais, interferindo 

diretamente no processo de implementação. Por isso, chama a atenção para a 

necessidade de uma coordenação estratégica por meio de uma adequada estrutura 

de incentivos coordenada pela autoridade central.  
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Tomando como base os pontos de análise da autora, fica evidente a presença da 

abordagem híbrida do processo de implementação.  

Ainda com base nesse movimento híbrido do processo de implementação de políticas 

públicas, alguns autores preferem separar analiticamente cada uma das etapas do 

processo de policy cycle. Para Subirats et al. (2012), é importante a compreensão 

separadamente dos processos de formulação e implementação, a fim de melhor 

observar a complexidade da implementação.  

Subirats et al. (2012, p. 179) dizem que o processo de implementação não inclui toda 

a fase pós-parlamentar, de formulação institucional da política. Eles entendem “la 

implementación como el conjunto de processos que, tras la fase de programación, 

tienden a la realización concreta de los objetivos de uma política pública.” Assim, não 

incluem na implementação a criação de regras por parte das autoridades 

administrativas e governamentais. 

Outros atores como Lima (2012) chamam a atenção para a interpretação da 

implementação para além de um estágio no ciclo de políticas públicas, mas como um 

processo interativo e autônomo, uma vez que nele decisões cruciais também são 

tomadas e não apenas implementadas. Essa ideia é apresentada por Barrett e Fudge 

(1981), quando consideram uma relação contínua entre formulação e implementação. 

Para os autores, a implementação é um processo de interação contínua entre a 

formulação da política e a ação, que com o tempo envolve processos de negociações 

entre os atores implementadores em seu contexto organizacional e aqueles de quem 

as ações dependem. Esse movimento de negociação e barganha provoca mudanças 

nas ações e, consequentemente, na política pública. Os autores afirmam que, mesmo 

com as regras e normas da política pública definidas no topo da hierarquia (top-down) 

para criar constrangimentos e limitar as ações dos atores implementadores, estes 

também tomam decisões que efetivamente limitam a influência hierárquica e alteram 

as políticas.  

Hill (2006) chama a atenção para os problemas que pode causar uma análise 

realizada com muita ênfase na divisão do processo em estágios, e especialmente na 

distinção entre os processos de implementação e de formulação. Para o autor, a 

ênfase na separação dos processos de implementação e formulação pode ressaltar 
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os problemas que se destacaram na abordagem top-down de implementação. 

Especialmente em relação ao sucesso da implementação estar condicionado à 

execução do plano institucionalizado. Para o autor, sob essa perspectiva, as 

mudanças ocorridas entre os objetivos iniciais e os resultados finais são percebidos 

como déficits na implementação.  

Hill (2006) complementa dizendo que concretização da política vai muito além do 

processo legislativo e há decisões que são deixadas para serem tomadas no momento 

da implementação, por diferentes motivos: porque há conflitos que não podem ser 

resolvidos no período da formulação; porque se considera que há decisões chaves 

que só podem ser tomadas no momento da implementação; porque se acredita que 

os profissionais implementadores estão tecnicamente mais preparados para tomar 

decisões chaves; porque há pouca informação prévia sobre o verdadeiro impacto das 

ações pré-estabelecidas; porque há negociações e compromissos com diferentes 

atores nas decisões diárias; e porque se considera politicamente inadequado tentar 

resolver previamente os conflitos da implementação. Com base nessas reflexões, o 

autor coloca que pode ser difícil determinar onde começa a implementação e onde 

termina a formulação. Por isso é preciso que ocorra um processo contínuo, de ir e vir, 

entre elaboração e implementação, envolvendo flexibilidade contínua, concretização 

de políticas e um processo de vai e vem entre política e ações. Não se trata de mostrar 

as deficiências da implementação, mas de recriar as políticas. 

Silva e Melo (2000, p. 9), baseando-se em Bardach, também comparam o processo 

de implementação a um jogo. Para eles, nos estudos sobre situações concretas do 

processo de implementação 

[...] prevalece a troca, a negociação, a barganha, o dissenso, e a contradição 
quanto aos objetivos. [...] verifica-se a ambiguidade de objetivos, problemas 
de coordenação intergovernamental, recursos limitados e informação 
escassa.  

Segundo os autores, as análises empíricas têm revelado que o momento de 

formulação é cercado de muitas incertezas: em primeiro lugar - o alto nível de 

complexidade dos fenômenos sociais funciona como limitação cognitiva aos 

formuladores, mesmo para os especialistas e estudiosos; em segundo lugar – não é 

possível controlar, nem prever contingências futuras que podem afetar o ambiente da 

política; em terceiro lugar – planos e programas apresentam limitações quanto ao 
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direcionamento do comportamento de implementação, deixando um amplo espaço de 

discricionariedade aos agentes implementadores; em quarto lugar – os planos 

institucionais revelam preferências individuais e coletivas dos formuladores, podendo 

estas não refletirem os interesses da coletividade do contexto da implementação. Para 

os autores, os planos não podem ser vistos como projetos ideais, mas como uma 

experimentação social. 

Considerando esses argumentos, os autores apresentam o policy cycle como um 

processo complexo, não linear e sem um ponto de partida claramente definido. Para 

eles é importante compreender a implementação como uma forma de 

retroalimentação da formulação.  

Eles chamam a atenção para as recentes contribuições dos elementos de 

aprendizagem, de evolução, de adaptação e da implementação como decisão política 

que têm sido incorporadas às pesquisas sobre implementação. Eles destacam como 

elemento central dessas contribuições,  

[...] a consolidação da ideia de que é necessário se ter uma visão estratégica 
dos problemas de implementação incorporando questões críticas como a 
viabilidade política de políticas e os problemas de coordenação 
interorganizacional (SILVA; MELO, 2000, p. 10).  

Com base nessas inovações e questionamentos, os autores recusam a noção de 

implementação como etapa subsequente à formulação e a entendem como um 

processo autônomo onde decisões são tomadas e não apenas implementadas, onde, 

portanto, se “criam” novas políticas. Sob esse ponto de vista, a implementação é 

apresentada como uma importante fonte de informações, e a avaliação um processo 

de policy learning (aprendizado por meio da implementação da política). Assim, a ideia 

de trajetória pré-concebida dá lugar à reformulação e até à substituição da política.  

Hill (2006) também dá destaque para a necessidade de reconhecer a importância da 

negociação e da barganha que ocorrem no processo de implementação da política 

pública. Essa discussão sobre barganha e negociações entre os diferentes atores que 

compõem o processo de implementação surge a partir do reconhecimento da 

discricionariedade do implementador, abordada por Sabatier (1986), Silva e Melo 

(2000) e Lima e D’Ascenzi (2013). Esse tema começou a ser discutido no campo das 

políticas públicas, no cenário internacional, por Lipsky (1980), e somente depois de 
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mais de trinta anos passou a ser pesquisado no cenário brasileiro por autores como 

Lotta (2012).  

Lipsky (1980) reconhece a importância do trabalhador do serviço público que interage 

diretamente com os cidadãos (beneficiários da política) no processo de 

implementação da política pública. Esses atores implementadores são professores, 

policiais, assistentes sociais, agentes de saúde, entre tantos outros, e são chamados 

pelo autor de implementadores do nível de rua (street level bureaucrats). Para o autor 

são esses atores que efetivamente decidem e fazem a política, em especial pela 

posição que ocupam de relação direta com o beneficiário do serviço público. Essa 

proximidade do cotidiano do trabalho permite que façam a política com base nos 

aspectos significativos de sua interação com os cidadãos. 

São diferentes os fatores que levam o implementador de nível de rua a tomar suas 

decisões sobre as ações de implementação. Dentre eles, Lipsky (1980) destaca as 

condições de tempo limitadas; a limitação de informações e de custo para levar as 

informações aos trabalhadores; sua capacidade de absorver e avaliar as informações; 

as condições de trabalho, infraestrutura e recursos necessários para o 

desenvolvimento adequado do trabalho; interpretação própria da política; aceitação 

ou questionamento de práticas e de políticas; o nível de complexidade do processo 

de implementação; o processo de interação com os beneficiários da política, entre 

outros.  

Os aspectos apresentados por Lipsky (1980) influenciam diretamente a flexibilização 

do processo de implementação, podendo levar a dois caminhos antagônicos: a uma 

sobreposição de autoridade do burocrata implementador e práticas clientelistas ou a 

resultados mais personalizados e adequados ao contexto da política pública. 

Muitos são os questionamentos a respeito dos comportamentos dos 

implementadores, especialmente no que diz respeito à legitimidade desses atores na 

elaboração de políticas, uma vez que não foram democraticamente eleitos. Hill (2006) 

chega a classificar as ações de implementação como legítimas e ilegítimas, referindo-

se as primeiras como aquelas planejadas no desenho da política e as segundas como 

as decisões tomadas pelos implementadores do nível de rua. No entanto, Aberbach 

et al. (1981) destacam que a sociedade moderna passou a demandar posturas mais 
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híbridas para políticos e burocratas, assim os burocratas passaram a assumir funções 

de policy makers em alguns momentos da política, especialmente no processo de 

implementação. Esse processo exige que ocorra também a responsabilização dos 

burocratas por suas decisões e ações. 

E ainda, para Lotta (2012), além dessa discussão sobre a representação democrática 

legítima da população pelos implementadores do nível de rua, está a proximidade de 

relações com os cidadãos, que, muitas vezes, por meio desse espaço de atuação, 

permite a esses atores implementadores exercer o papel de mediadores entre a 

população e o político eleito.   

Lima e D’Ascenzi (2013) falam que a discricionariedade é indispensável para o 

desenvolvimento das atividades locais, especialmente por permitir ao implementador 

lidar com o elemento imprevisibilidade, que compõe o dia a dia do processo de 

implementação. Lima (2012) reforça essa ideia quando diz que a discricionariedade 

dos implementadores é inevitável e até desejável, uma vez que esses atores possuem 

maior conhecimento sobre as situações locais e podem melhor adaptar a política às 

diferentes realidades. E ainda Silva e Melo (2000) dizem que, apesar da avaliação 

negativa pela cultura burocrática, esse espaço de discricionariedade significa um lugar 

de práticas inovadoras e criativas para a política. 

A partir das discussões apresentadas nessa seção, a pesquisa utilizará a abordagem 

híbrida que integra as abordagens top-down e bottom-up, para a análise de 

implementação dos programas governamentais de apoio à economia solidária, com 

base em Silva e Melo (2000), Arretche (2001), Hill (2006) e Subirats et al. (2012). 

Quanto ao policy cycle, a concepção adotada para a pesquisa é a de um processo 

complexo, sem ênfase nas divisões entre as fases, com inter-relação entre elas, e 

sem um ponto específico para o início, considerando a implementação como um 

processo de retroalimentação da política. A implementação cria a política. (SILVA; 

MELO, 2000; ARRETCHE, 2001; HILL,2006; LIMA, 2012).  
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4.2 ESTRUTURAS DE ANÁLISE DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Com base na abordagem híbrida que integra as abordagens bottom-up e top-down, 

diferentes autores sugerem aspectos relevantes para a análise do processo de 

implementação de uma política pública. Nessa seção são descritos os elementos 

centrais desse processo de análise apontados por Silva e Melo (2000), Arretche 

(2001), Lima e D’Ascenzi (2013), Hill (2006) e Subirats et al. (2012). Essa descrição 

permite conhecer os elementos comuns e os diferentes do processo de análise, 

conforme a visão de cada autor aqui apresentados, para então servir de subsídio a 

um desenho de análise para a pesquisa, que será apresentado ao final desta seção. 

Silva e Melo (2000) destacam aspectos inovadores do processo de implementação, 

em especial o processo de aprendizagem da política, que tem como referência as 

informações produzidas na implementação. Eles consideram o policy cycle como um 

processo complexo composto por partes interdependentes, sem um ponto específico 

para o início, levando à retroalimentação e à construção de novas políticas. Nesse 

sentido os planos institucionais são documentos que delimitam e direcionam o 

conjunto de ações e recursos da implementação, mas não contemplam o 

direcionamento de todas as ações, deixando um amplo espaço discricionário de 

decisão para os agentes implementadores. Esses espaços decisórios são 

apresentados pelos autores como espaços de inovação e criação, que criam políticas 

em um constante processo de reformulação e ainda podem levar à substituição da 

política. 

Eles apresentam também uma diversidade de atores governamentais e não 

governamentais, que dão sustentação à política e estão arranjados em uma rede 

complexa de formuladores, implementadores, stakeholders e beneficiários. Para os 

autores, a existência desses grupos com diferentes interesses em uma rede de 

política leva a constantes movimentos de trocas, negociações, barganha, dissenso e 

contradições, que precisam ser mediados por uma estrutura de governança. Os 

autores destacam a presença de “nós” ou “elos” críticos, que são pontos no tempo 

em que se conjugam questões como um processo de sustentação política dos 

programas, de coordenação interinstitucional e de capacidade de mobilização de 
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recursos institucionais. Os momentos de conjugação são apresentados pelos 

autores como uma espécie de crise (momentos de aprendizagem na dinâmica do 

programa), concretizada pelo processo de tomada de decisão crítica, que conduz o 

processo a novas direções (SILVA; MELO, 2000). 

Os autores falam ainda da importância de mecanismos de coordenação 

interinstitucional em ambientes de implementação democráticos e com diferentes 

agentes implementadores. Para eles, nesses ambientes não faz sentido o uso de 

noções de hierarquia e controle, por isso cabe à unidade central do governo 

responsável pela política estabelecer as regras do “jogo” e arranjos institucionais que 

dão sustentação à cooperação, à coordenação e à negociação entre os diferentes 

atores, levando assim à substituição dos núcleos racionais de formuladores por 

mecanismos de deliberação, engenharia social e aprendizagem coletiva.  

Arretche (2001) apresenta elementos de complexidade que precisam ser observados 

para o processo de implementação da política. A autora considera o plano como um 

elemento importante no direcionamento das ações para o alcance dos objetivos da 

política. Embora destaque que é preciso superar a concepção ingênua de que é 

possível implementar a política inteiramente como foi desenhada e prevista, para a 

autora os planos expressam os interesses das autoridades centrais, e nele estão 

previstos os objetivos e a metodologia ou estratégias para alcançá-los.  

Arretche (2001) apresenta a implementação como uma cadeia de relações entre 

agentes implementadores e formuladores, que envolvem uma diversidade de atores 

(stakeholders) governamentais e não governamentais. Para a autora, a 

implementação modifica o desenho institucional das políticas, pois os diferentes 

ambientes em que ocorre estão continuamente em mutação e possuem contextos 

específicos, e porque são os implementadores que fazem a política conforme suas 

referências. Por isso é importante conhecer o processo de autonomia decisória da 

política (espaço de discricionariedade do implementador), suas condições de 

trabalho e suas disposições em relação à política. Ela também dá destaque aos 

conflitos existentes nas relações federativas, entre os diferentes entes federativos, e 

normalmente decorrentes das disputas eleitorais, especialmente para políticas que 

são associadas a determinados governos e partidos.  
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A autora também considera o processo de implementação como um jogo em que 

ocorrem negociações e barganhas entre os diferentes grupos envolvidos. Por isso, 

precisa ser coordenado por uma autoridade governamental central, por meio de uma 

adequada estrutura de incentivos.    

Lima e D’Ascenzi (2013, p. 104) dizem que para a implementação é preciso considerar 

um processo dinâmico entre três elementos: “[...] as características do plano, a 

organização do aparato administrativo responsável pela implementação e as ideias, 

valores e concepções de mundo dos indivíduos.”  

Quanto ao primeiro elemento, os autores também partem do princípio de que a 

implementação modifica o plano. O plano afeta a implementação pela definição da 

arena, dos principais atores e seus papeis no processo, ferramentas de ação e 

distribuição dos recursos. O plano estimula e orienta o processo de implementação, 

apenas como um ponto de partida para a experimentação, na procura por melhores 

estratégias de acordo com as particularidades de cada contexto. Assim, o plano que 

será interpretado e adaptado pelos atores implementadores conforme as 

circunstâncias locais (LIMA; D’ASCENZI, 2013). 

Em relação ao segundo elemento, os autores estão se referindo à análise dos 

processos de implementação por meio da organização do aparato administrativo 

responsável. A operacionalização da política demanda um conjunto de estruturas e 

normas internas. Então, nesse ponto, o plano é traduzido e adaptado às possibilidades 

e constrangimentos dos grupos e indivíduos implementadores. Os autores observam 

nas condições dos espaços locais alguns fatores influenciadores, como: a 

disponibilidade e qualidade dos recursos humanos e materiais, estrutura e dinâmica 

das regras organizacionais (formais e informais) e o fluxo e a disponibilidade de 

informações. Para eles, as normas organizacionais formais e informais constrangem 

ou incentivam comportamentos. 

Com relação ao terceiro elemento, Lima e D’Ascenzi (2013) consideram a influência 

das ideias, valores e concepções de mundo dos indivíduos sobre as ações dos 

atores no processo de implementação da política. Para os autores, os atores 

implementadores exercem seu poder de decisão nos espaços de discricionariedade 

com base em um sistema específico de ideias.  
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E nessa abordagem que considera a importância das ideias, os autores destacam a 

relevância da compreensão das coalizações de defesa (advocacy coalitions): são 

atores de diferentes organizações públicas e privadas que compartilham um projeto 

de política e buscam realizar os objetivos comuns. Segundo os autores, esse conceito 

considera as articulações entre os atores inseridos no processo da política, incluindo 

os atores não governamentais, e seu impacto no processo de implementação. 

Os autores resumem os elementos a serem observados na análise do processo de 

implementação como “as características da estrutura normativa da política pública, as 

condições dos espaços locais de implementação e as ideias e valores dos atores 

executores [...]” (LIMA; D’ASCENZI, 2013, p. 108). 

Hill (2006, p. 84) apresenta o plano como uma estrutura de regras políticas 

consideradas como diretrizes para o processo de implementação da política e 

constituído na fase legislativa do processo da política, embora também considere que 

“[...] o processo de implementação é o processo de formulação de políticas [...]”. O 

autor considera o envolvimento de diferentes atores no processo da política, 

destacando a combinação de arranjos administrativos complexos e muitas vezes 

descentralizados, que contribuem para uma visão menos rígida da implementação 

delegada.  

O autor também reconhece a importância do espaço de discricionariedade dos 

atores implementadores da política no sentido de interpretar o plano conforme seu 

contexto e, assim, quando necessário, conduzir a inovações na política. Reconhece 

ainda a multiplicidade dos atores e grupos de interesse na política como diferentes 

forças políticas e sociais que influenciam diretamente na implementação. Para 

tanto, considera importantes os processos de negociação e barganha que ocorrem 

na implementação.   

O autor chama a atenção também para os diferentes contextos institucionais e 

para a importância da discricionariedade do implementador na realização dos arranjos 

necessários à política. E ainda também se refere ao processo como um jogo que é 

influenciado pelos sistemas políticos nacionais e transnacionais (HILL, 2006). 
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Com base no plano da política, Subirats et al. (2012) destacam três principais 

momentos do processo de implementação de uma política: a identificação da rede de 

atores (policy network), a definição dos planos de ação e estratégias de 

implementação e a realização das ações concretas de implementação.  

Para os autores, a definição do plano, elaborado no momento da formulação da 

política, contempla a estrutura do Programa de atuação Político-Administrativo – 

PPA (conjunto de normas e regras institucionais, mais ou menos flexíveis, e 

específicas para a política em questão), que será levado à execução por atores 

governamentais e não governamentais que pertencem ao Acordo de atuação Político-

Administrativo – APA (conjunto estruturado de atores governamentais e não 

governamentais envolvidos no processo de implementação). Esses atores estão 

organizados em uma rede de ação pública/policy network. 

Outro momento apontado por Subirats et al. (2012) está relacionado à definição de 

estratégias de implementação em forma de plano de ação. Nesse ponto são 

tomadas as decisões consideradas necessárias para o trabalho coordenado das 

ações da política na busca pelos objetivos propostos. Segundo os autores, são 

produtos individuais e abstratos que permitem estabelecer uma ligação entre as 

normas gerais do plano e os atos concretos da implementação. São decisões ligadas 

a: sequencias temporais; dentro dos grupos prioritários definidos no plano, quais serão 

atendidos prioritariamente; custos e recursos que serão dispostos para resolver o 

problema da melhor maneira a partir das prioridades de ações; determinação de 

ritmos (funcional, temporal, espacial e social). 

Os planos de ação permitem aos atores implementadores administrarem à sua 

maneira o processo, com o propósito de fazer uso eficiente dos recursos e das 

estratégias de ação. O plano de ação tem como primeiro objetivo concretizar o 

conteúdo substantivo do plano institucional da política, definindo atores e delimitando 

uma rede de ação pública (SUBIRATS et al., 2012). 

No terceiro momento, ocorre o processo de decisões e ações concretas destinadas 

aos indivíduos do público alvo da política. Subirats et al. (2012) apresentam algumas 

dimensões para análise dos atos de implementação: perímetro de atuação (espaço, 

tempo, lacunas); resultados com maior ou menor conteúdo institucional quanto ao 
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controle e acompanhamento do processo; graus de formalização; se são 

intermediários ou finais; coerência do conteúdo dos atos finais da política; 

coordenação com os atos de outras políticas. 

Também para Subirats et al. (2012), o processo de implementação pode ser 

comparado com um jogo em que há diferentes atores dentro e fora do campo, e com 

diferentes relações entre eles, resultando muitas vezes em negociações e barganhas 

para chegar a pontos comuns. Também existem diferentes variáveis situacionais que 

precisam ser levadas em conta, conforme cada contexto específico. 

Em suas últimas pesquisas, Subirats et al. (2012) destacam ainda quatro principais 

fatores para o processo de implementação: as estruturas dos programas (conteúdo 

das políticas e os ajustes institucionais que foram necessários para conciliar os 

diferentes interesses no processo de formulação da política); um sistema 

administrativo de implementação (intervenções estatais para gerir os diferentes atores 

e instituições participantes de uma rede de implementação); o peso econômico, 

político e social do grupo alvo da política (reconhecer os grupos de maior pressão e 

viabilizar mecanismos de cooperação); e as variáveis situacionais da fase da 

implementação (atores e contextos).  

No quadro três, há uma apresentação sintética do que cada um dos autores considera 

como elementos centrais à análise do processo de implementação da política. 
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Quadro 3 – Elementos centrais da análise do processo de implementação por autor 

Silva e Melo 
(2000) 

Arretche (2001) Lima e D'Ascenzi 
(2013) 

Hill (2006) Subirats et al 
2012 

Planos/Documento
s 

Plano / Objetivos Plano - ponto de 
partida que será 
interpretado e 
adaptado 

Plano como 
estrutura de regras 
políticas (diretrizes 
/fase legislativa) 

Plano – PPA 

Redes complexas/ 
Stakeholders 

Metodologia / 
estratégias 

Aparato 
administrativo 
responsável pela 
implementação 

Estrutura 
administrativa  

Policy Network – 
APA 

Estrutura de 
Governança 

Diversidade de 
atores 

Ideias, valores e 
concepções dos 
indivíduos / 
Discricionariedade 

Discricionariedade 
da implementação  

Planos de ação / 
Sistema 
administrativo 

Nós críticos, 
momentos de 
conjugação 

Diversidade de 
contexto 

 Forças políticas e 
sociais dos 
diferentes grupos 

Ações concretas 

Ambiente 
organizacional 

Atores 
implementadores / 
Discricionariedade 

 Negociação e 
barganha 

Variáveis 
situacionais 

Mecanismos de 
deliberação 
coletiva, 
engenharia social 
e aprendizagem 
coletiva 

Relações 
federativas 

 Sistemas políticos 
nacionais e 
transnacionais que 
influenciam o jogo 

 

 Coordenação / 
negociação e 
barganha 

   

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Silva e Melo (2000), Arretche (2001), Lima e D’Ascenzi (2013), 
Hill (2006) e Subirats et al. (2012). 
 

A partir da descrição da concepção de análise do processo de implementação da 

política, conforme os autores apresentados, é possível compreender que todos eles 

fazem menção à abordagem híbrida, que integra as perspectivas bottom-up e top-

down, uma vez que consideram tanto a importância do plano institucional da política 

como as relações ocorridas no andamento do processo de implementação, em função 

das decisões tomadas pelos agentes implementadores, no espaço de 

discricionariedade, necessárias para a realização do processo. Todos apresentam o 

plano institucional como um desenho dos objetivos, das regras e das estruturas, como 

elemento norteador e flexível do processo de implementação, acreditam que a 

implementação cria a política e, portanto, retroalimenta o processo de formulação. 

Apenas Subirats et al. (2012), para efeitos de análise, fazem alguma separação entre 

os processos de implementação e formulação da política. Os demais autores 

consideram esses dois processos completamente interligados e chegam a dizer que 

a implementação pode até recriar a própria política em andamento. 
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Também é unanimidade entre os autores o reconhecimento da presença dos múltiplos 

atores, governamentais e não governamentais, com diferentes interesses, e 

organizados em uma rede de implementação da política.  Silva e Melo (2000), Arretche 

(2001), Lima e D’Ascenzi (2013) e Subirats et al. (2012) denominam essa rede como 

policy network e retratam a ideia do que Brugué et al. (2005) chamam de governança 

multinível em forma de rede. 

Segundo Brugué et al. (2005), dentre os desafios analíticos pluridisciplinares para 

incluir a diversidade de atores com diferentes interesses, atuando no processo da 

política, está uma nova visão conceitual de rede. Para os autores, as capacidades de 

atuação dos governos dependem das relações (ora competitivas, ora cooperativas) 

que se estabelecem com uma rede de múltiplos atores governamentais e não 

governamentais. Eles destacam que a complexidade de operacionalização ocorre 

porque é preciso integrar interesses de um crescente nível de atores (rede), 

organizados em um processo de interação vertical (multinível).  

Por isso, o desafio está no estabelecimento de uma estrutura de governança, 

apresentada pelos autores como um sistema no qual diferentes atores, de diferentes 

níveis institucionais, compartilham as decisões ao invés de as monopolizar, não 

cabendo uma dominação uniforme por parte do Estado, mas a estruturação de meios 

variáveis e não hierárquicos de interação entre os atores envolvidos no processo da 

política (BRUGUÉ et al., 2005).  

Silva e Melo (2000), Arretche (2001) e Subirats et al. (2012) reforçam essa ideia de 

governança quando dizem que o que prevalece nas relações entre diferentes atores 

com diferentes interesses é um processo de dissenso e de negociação e barganha 

até se chegar a um denominador comum para a política. Nesse sentido, Silva e Melo 

(2000), Arretche (2001), Hill (2006) e Subirats et al. (2012) chamam a atenção para a 

necessidade de uma coordenação por parte do governo central responsável pela 

política. Silva e Melo (2000) chamam os pontos de tensão entre os atores como “nós 

críticos”, os pontos de negociação, barganha e definição como momentos de 

conjugação, e os contextos de crises como aqueles em que a direção da política 

precisa ser redirecionada. 
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Outro ponto reconhecido por todos os autores referenciados na pesquisa se trata da 

diversidade de contexto de operacionalização do processo de implementação, 

precisando ser considerados, para efeito de análise: as diferentes estruturas 

administrativas disponíveis para o uso diário dos agentes implementadores; os 

diferentes contextos culturais, sociais, políticos e econômicos de cada local do país; e 

ainda as mudanças contínuas a que esses contextos estão sujeitos.  

Além disso, também é possível destacar em Silva e Melo (2000), Arretche (2001), Hill 

(2006) e Subirats et al. (2012) o elemento comum do uso da metáfora a 

implementação como um “jogo”, um sistema que considera a influência das relações 

entre os atores do processo de implementação para a definição de objetivos, regras e 

estratégias para atuarem em rede. Sob essa metáfora da implementação como um 

jogo, Arretche (2001) usa a metáfora para reforçar a função de coordenação do Estado 

por meio de uma estrutura de incentivos e de mediação das negociações. Hill (2006) 

chama a atenção para os sistemas políticos nacional e transnacional que influenciam 

a estrutura do jogo, e Subirats et al. (2012) observam a importância da identificação 

também dos atores que não querem participar do processo e daqueles que pedem 

que as regras sejam alteradas de maneira que eles possam participar. 

Arretche (2001) e Subirats et al. (2012) também dão destaque às estratégicas ou 

planos de ação que são construídos pelos atores implementadores a partir das 

estruturas apresentadas no plano institucional da política. Trata-se de um espaço de 

decisão que envolve: a definição dos grupos preferenciais dentro dos grupos alvo; a 

atribuição de ordem, tempos e recursos para as atividades; as estratégias de ação; a 

dimensão geográfica; entre várias outras decisões para organizar o processo de 

atuação no campo de implementação. 

Quanto aos elementos diferenciados apresentados pelos autores: - Silva e Melo 

(2000) apresentam o processo de implementação como uma engenharia social em 

que os diferentes atores se relacionam e se organizam para a operacionalização 

necessária na direção de alcançar os objetivos, e ainda chamam a atenção para a 

implementação como um processo de aprendizagem coletiva e como um banco de 

informações para decisões futuras sobre novas políticas; - Arretche (2001) dá 

destaque aos conflitos próprios das relações federativas que são concorrentes no 

processo de disputa eleitoral; - Lima e D’Ascenzi (2013) enfatizam a influência das 
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ideias, dos valores e concepções individuais dos atores formuladores e 

implementadores da política; e – Subirats et al. (2012) destacam as ações concretas 

como aquelas efetivamente realizadas conforme as condições e influências de 

diferentes fatores de cada contexto. 

A partir dos elementos teóricos apresentados, a estrutura de análise elaborada para 

a análise do processo de implementação dos programas de apoio à economia 

solidária de apoio às cooperativas de agroecologia está representada na figura 3. No 

entanto, cabe destacar que não é um modelo de etapas ordenadas, mas de aspectos 

relevantes para a análise que se inter-relacionam, repetem-se e não possuem, 

necessariamente, uma ordem estabelecida.  

 

Figura 3 – Estrutura de análise do processo de implementação. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Silva e Melo (2000), Arretche (2001), Lima e D’Ascenzi (2013), 
Hill (2006) e Subirats et al. (2012). 
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A partir dessa estrutura de análise do processo de implementação da política, cada 

elemento central é constituído de outros aspectos que o compõem, conforme 

apresentado no quadro 4. Dessa forma, no elemento estrutura do programa 

apresentada no plano da política serão considerados os objetivos, as 

estratégias/metodologias, o público-alvo, as regras/diretrizes, os recursos e os atores 

preliminarmente desenhados; no elemento diversidade dos atores serão 

considerados os diferentes atores individuais ou em grupos envolvidos no processo 

da política (governamentais e não governamentais), suas relações e organização em 

rede (policy network), parcerias e disputas, cooperação e competição, pontos de 

tensão e conflitos, ideias e valores envolvidos, processos de negociação e barganha 

e os possíveis grupos que ficaram de fora da política; no elemento especificidades 

do contexto serão consideradas as peculiaridades locais em relação às condições 

de trabalho dos implementadores e regras locais, a disposição de pessoas, 

informações e demais recursos para a operacionalização do processo; as condições 

socioeconômicas e culturais e as possíveis mudanças de contexto; quanto ao 

elemento plano de ação/estratégias serão consideradas as estratégias de 

implementação desenvolvidas pelos implementadores, a seleção dos grupos 

prioritários, organização do trabalho, distribuição de tarefas, organização quanto ao 

tempo, aos recursos e ao espaço territorial; no elemento espaço de 

discricionariedade serão considerados para a análise os espaços de decisões dos 

atores implementadores, suas decisões, os possíveis ajustes e alterações no plano, e 

ainda as possíveis inovações e criações para a política; e no elemento conflitos entre 

os diferentes níveis de governo serão analisadas as estruturas e relações 

federativas desenvolvidas para o programa. Como pano de fundo para a análise, 

subsidiando todo o processo, será considerado o processo de implementação como 

jogo, que considera as relações de negociação e barganhas entre os diferentes atores 

do processo da política e a estrutura de coordenação configurada pela governança. 
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Quadro 4 – Elementos norteadores da estrutura de análise do processo de implementação 

Estrutura do 
Programa/   

Plano 

Diversidade de 
atores 

Especificida 
des de 

Contexto 

Plano de ação/ 
Estratégias  

Espaço de 
Discriciona

riedade 

Conflitos 
entre níveis 
de Governo 

Objetivos 

Indivíduos e 
Grupos 
(governamentais 
e não 
governamentais) 

Condições de 
Trabalho e 
regras locais 

Estratégias 
definidas pelos 
implementado 
res  

Espaços de 
decisões 
dos 
implementa
dores 

Estruturas 
federativas  

Estratégias / 
Metodologias 

Relações entre 
eles – Policy 
Network 

Recursos, 
pessoas, 
informações  

Seleção de 
grupos 
prioritários 

Decisões 
dos 
implementa
dores 

Relações 
federativas 

Público Alvo 

Pontos de 
Tensão e 
Conflito 

Condições 
socioeconômi
cas e 
culturais 

Organização do 
trabalho e 
distribuição das 
tarefas 

Ajustes e 
Alterações 
no plano 

Competição 
ou 
Cooperação 

Regras/ 
Diretrizes 

Negociação e 
Barganha 

Possíveis 
mudanças no 
contexto 

Organização do 
tempo 

Inovações e 
criações   

Recursos Ideias e valores   
Organização 
dos recursos     

Atores 

Grupos não 
atendidos pela 
PP   

Organização 
espaço 
territorial     

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Silva e Melo (2000), Arretche (2001), Lima e D’Ascenzi (2013), 
Hill (2006) e Subirats et al. (2012). 

 

 

Esses são os elementos norteadores para a estrutura de análise do processo de 

implementação dos programas nacionais de apoio à economia solidária – caso de 

cooperativas de agroecologia, que é apresentado na próxima seção. 
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5 O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE ECONOMIA 
SOLIDÁRIA DE APOIO A COOPERATIVAS DE AGROECOLOGIA 

 

 

Conforme descrito na seção 2, foram selecionadas duas unidades integradas para o 

estudo do caso do processo de implementação de programas públicos de apoio à 

economia solidária envolvendo grupos de agroecologia. São cooperativas de 

agroecologia que já foram atendidas ou continuam sendo pelo Núcleo da 

Unitrabalho/UEM, uma incubadora de empreendimentos econômicos solidários, 

vinculada à Rede Unitrabalho e localizada na Universidade Estadual de Maringá/UEM. 

São elas: a Copavi e a Cooperatvama. 

A Copavi - Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória Ltda.- está localizada na 

cidade de Paranacity e foi constituída no ano de 1993 a partir do assentamento Santa 

Maria, ligado ao Movimento Nacional do Trabalhadores Sem Terra – MST. Atualmente 

é composta por 17 famílias. Está organizada conforme os princípios da economia 

solidária (autogestão, posse coletiva dos meios de produção, industrialização e 

comercialização) 

A base produtiva da Copavi é constituída por quatro atividades: produção de leite e 

derivados (em fase de transição para a produção orgânica), atividade de cana e 

derivados (totalmente convertida em produção orgânica), atividade de padaria e 

refeitório (produção com princípios de agroecologia), e atividade de sustento familiar 

(produção agroecológica para o consumo interno).  

Além da produção de produtos agrícolas orgânicos e agroecológicos, a cooperativa 

possui três processos de industrialização desses produtos: - laticínio (produção de 

iogurte, de leite pasteurizado e empacotado, de queijos e de manteigas); - barracão 

de industrialização e equipamentos para transformação da cana e derivados (açúcar 

mascavo, melado, rapadura e cachaça); - panificação (pães, doces, salgados e 

biscoitos).  

Uma pequena parte da produção de cachaça é comercializada na França pelo sistema 

de comércio justo Faire Trade, mas a grande maioria dos seus produtos é 
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comercializada no mercado interno, nas modalidades: varejo – na própria cooperativa, 

em feiras e pontos de comercialização coletivos e temporários, por meio do sítio 

eletrônico da Naturingá, uma cooperativa de produtores e consumidores de produtos 

orgânicos e agroecológicos; atacado – para outras empresas; e compras 

governamentais - programas de aquisições de alimentos pelo governo (açúcar 

mascavo e produtos de panificação). 

Quanto aos programas governamentais de apoio à economia solidária, a Copavi já 

teve acesso à: a - comercialização - Programa de Aquisição de Alimentos 

PAA/CONAB/AGF e o Programa Compra Direta com Entrega Simultânea 

CONAB/MDA, ambos do Governo Federal; b - formação/capacitação - em 

cooperativismo e economia solidária, para atividades de gestão e controle contábil, e 

formações técnicas para áreas específicas (agronomia, agroecologia, entre outras), 

por meio do programa federal de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER - Mais 

Gestão/SAF/MDA para qualificação da gestão de Empreendimentos Coletivos da 

Agricultura Familiar, visando seu fortalecimento e inserção nos mercados 

institucionais e privados, e do Governo Estadual, o Programa de Extensão 

Universitária Universidade Sem Fronteiras – PUSF/SETI/PR - e Metodologias de 

Incubação Unitrabalho/UEM; c - recursos para infraestrutura - Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF/SFA/MDA do Governo Federal.   

É importante destacar que, conforme relato dos diretores administrativos 

entrevistados, a cooperativa nunca recebeu apoio, suporte ou programa público do 

governo municipal. Atualmente há um psicóloga que acompanha as famílias 

cooperadas que têm acesso aos programas sociais do governo federal, embora 

nenhum deles se refira aos programas de apoio à economia solidária. 

A Cooperatvama – Cooperativa dos Agricultores das Comunidades, 300 alqueires, 

Vila Rural, Água dos Martas, 1000 Alqueires e Alvorada - está localizada em Poema, 

distrito do município de Nova Tebas. Ela foi formalizada no ano de 2006 e constituída 

a partir de um grupo de agricultores familiares que não conseguiam mais se manter 

na região. Desde sua fundação está organizada nos moldes da economia solidária 

como a posse coletiva dos meios de produção e a autogestão. A história da 

cooperativa está relacionada ao êxodo rural local provocado pela dificuldade de 

acesso físico (distante e com estradas de difícil deslocamento), falta de recursos de 
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produção e de renda. As famílias com crianças ou jovens não estavam mais 

conseguindo se manter no local e viviam a angústia de decidir entre deixar os filhos 

migrarem sozinhos e sem recursos para as cidades maiores ou migrarem na mesma 

situação de recurso, juntamente com seus filhos. Como disse uma das entrevistadas, 

“nós não éramos vistos aqui”, e nessa condição de escassez de recursos, de 

oportunidades e de políticas públicas resolveram se organizar com o intuito de se 

fortalecerem e juntos conseguirem se manter no local, para “ficar e viver do e no local” 

(relato de um membro da direção administrativa da cooperativa).  

Desde o início, a Cooperatvama optou pela produção orgânica de frutas e atualmente 

suas atividades estão concentradas na produção de leite, frutas orgânicas e na pré-

industrialização da polpa (embaladas e congeladas com os equipamentos industriais 

da cooperativa). A opção pela produção orgânica tem sido prioridade para o grupo, 

fazendo-o abrir mão, se necessário, de oportunidades de mercado para manterem o 

ideal da produção orgânica. Atualmente ela é composta por 55 famílias, agricultores 

rurais e sem muitos recursos materiais. Todo o recurso para a constituição e 

desenvolvimento da cooperativa foi conseguido por meio de atividades de mobilização 

local como promoção de rifas e pizzas, ou por meio de programas e doações 

governamentais.   

Em relação aos programas governamentais de apoio à economia solidária, a 

Cooperatvama já fez uso de: a - comercialização - Programa de Aquisição de 

Alimentos PAA/CONAB/AGF e o Programa Compra Direta com Entrega Simultânea, 

ambos do Governo Federal CONAB/MDA; b - formação/capacitação - em 

cooperativismo e economia solidária, para atividades de gestão e controle contábil, e 

formações técnicas para áreas específicas (agroecologia, análise do solo, controle de 

pragas). Essas formações aconteceram por meio dos programas federais Programa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER - Mais Gestão/SAF/MDA, para 

qualificação da gestão de Empreendimentos Coletivos da Agricultura Familiar, visando 

a seu fortalecimento e inserção nos mercados institucionais e privados, do Programa 

Estadual de Extensão Universitária Universidade Sem Fronteiras – PUSF/SETI/PR - 

e do Governo Municipal, por meio de Assistência Técnica em Agronomia; c - recursos 

para infraestrutura – Edital para Construção de barracão e compra de Equipamentos 

para Industrialização por meio do Programa Nacional Territórios da Cidadania – 
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Paraná Centro SDT/MDA do Governo Federal; além de doação do terreno e subsídios 

para manutenção mensal (energia elétrica e estagiário para o setor administrativo) da 

Secretaria Municipal da Agricultura de Nova Tebas; d - recursos para infraestrutura – 

PRONAF/Cresol; e - assessoria/incubação – Governo Estadual Assessorias Emater e 

Metodologias de Incubação Unitrabalho/UEM. 

Um ponto em comum entre os grupos estudados é a presença do Núcleo 

Unitrabalho/UEM de incubação de EESs em algum momento da história de cada 

cooperativa. Nessa pesquisa, a atuação dessa incubadora será considerada como 

parte da política pública de ECOSOL. Uma vez que se trata de um programa de 

incubação de uma universidade pública que faz parte da rede de implementação 

dessas políticas, trata-se de um dos atores institucionais estrategicamente pensados 

pelo Governo Federal para fazer chegar determinadas políticas aos EESs.  Os 

programas governamentais que servem de apoio à manutenção da incubadora, que, 

por sua vez, atua como ator implementador de programas de economia solidária, são: 

Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares – 

PRONINC/SENAES/TEM -, Programa de Extensão Universitária – PROEXT/MEC -, 

Editais diretos da SENAES/MTE e Programa Universidade Sem Fronteiras 

PUSF/SETI/PR. 

Sintetizando a descrição dos programas governamentais que apoiam as três 

cooperativas, temos sete (7) programas federais, um (1) estadual e algumas ações 

pontuais municipais. São eles: 

 

Governo Federal 

 Programa de Aquisição de Alimentos PAA/CONAB/AGF;  

 Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CONAB/AGF;  

 Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER Mais 

Gestão/SAF/MDA; 

 Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares – 

PRONINC/SENAES/MTE; 
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 Programa de Extensão Universitária – PROEXT/MEC; 

 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF/SFA/MDA (capital de giro e infraestrutura); 

 Programa Nacional Territórios da Cidadania – Paraná Centro SDT/MDA.  

 

Governo do Estado do Paraná:  

 Programa de Extensão Universitária Universidade Sem Fronteiras – 

PUSF/SETI/PR; 

 

Governo Municipal de Nova Tebas: 

 Ações Municipais pontuais – Agrônomo/Assistência Técnica; Doação do 

terreno; Subsídios para manutenção mensal (água, energia elétrica, telefone, 

rede de internet e funcionário administrativo). 

  

A partir da descrição dos sete programas públicos federais de apoio à economia 

solidária, acessados por cooperativas de agroecologia, que constituem objeto de 

análise dessa pesquisa, faremos a apresentação do processo de implementação de 

cada um deles. Para isso, a abordagem utilizada para a análise do processo de 

implementação é o modelo híbrido que considera os principais pontos das abordagens 

bottom-up e top-down, com base na estrutura de análise construída na seção anterior 

e apresentada na figura 3, e nos elementos norteadores da estrutura de análise 

apresentados no quadro 4. 
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Figura 3 – Estrutura de análise do processo de implementação 

 
 
Fonte: Elaboração própria, com base nos modelos em Silva e Melo (2000), Arretche (2001), Lima e 
D’Ascenzi (2013), Hill (2006) e Subirats et al. (2012). 

 

Os programas federais Programa de Aquisição de Alimentos PAA/CONAB/MDS, 

Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/CONAB/AGF; Programa 

Compra Direta com Entrega Simultânea CONAB/MDA são programas públicos 

criados para promover o acesso à alimentação saudável e regular às crianças em 

idade escolar e às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

além de promover a inclusão socioeconômica por meio do fomento à produção 

sustentável, comercialização e consumo, fortalecendo a agricultura familiar, 

preferencialmente organizada de forma cooperativa. O PAA era o programa central 

que, desmembrado em modalidades de atuação, contemplava o PNAE e o Compra 

Direta (a partir de 2009 o PNAE foi transformado em um programa separado do PAA). 

Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER/SAF/MDA, Programa 

Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares – PRONINC/SENAES/MTE 



96 
 

 
 

e Programa de Extensão Universitária – PROEXT/MEC, Programa Universidade 

Sem Fronteiras – PUSF/SETI/PR - são programas de assessoria e acompanhamento 

aos EESs. Eles foram criados para oferecer suporte técnico para melhoria do 

processo produtivo, na melhoria da gestão dos empreendimentos e para oferecer 

suporte quanto à comercialização dos produtos.  

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF/SFA/MDA (capital de giro e infraestrutura) e Programa Nacional 

Territórios da Cidadania – Paraná Centro SDT/MDA.  Esses programas foram 

criados com o intuito de oferecer suporte para formação de capital de giro aos EESs 

e possibilitar melhorias no processo produtivo e agregação de valor aos produtos com 

o processo de industrialização para os EESs. 

 

5.1 ESTRUTURA DO PROGRAMA - PLANO 

 

Esse ponto da estrutura de análise se refere ao desenho institucional de cada 

programa público elaborado na fase de formulação, e os elementos norteadores aqui 

apresentados são: objetivos do programa, as estratégias e metodologias de 

implementação desenhadas, os grupos que constituem o público-alvo do programa, 

as principais regras e diretrizes para o processo de implementação, os recursos e os 

atores planejados.  

 

A - PAA – Programa de Aquisição de Alimentos 

 

O PAA – Programa de Aquisição de Alimentos foi criado pelo artigo 19 da lei 10.696, 

de 2 de julho de 2003, com o objetivo de “[...] incentivar a agricultura familiar, 

compreendendo ações vinculadas à distribuição de produtos agropecuários para 

pessoas em situação de insegurança alimentar e à formação de estoques 

estratégicos.” (BRASIL..., 2003). O programa é destinado à aquisição de produtos 
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agropecuários, produzidos por agricultores familiares portadores da DAP - Declaração 

de Aptidão ao Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), 

ficando dispensada a licitação para essa aquisição, desde que seja produção própria 

dos agricultores familiares e que os preços não sejam superiores aos praticados nos 

mercados regionais (BRASIL..., 2003; 2011). 

Apesar de atender a agricultura familiar de forma geral, o PAA é considerado um 

programa de apoio à economia solidária, tendo surgido como resultado da articulação 

da Secretaria Nacional de Economia Solidária com o MDS e o com o MDA. O 

programa estabelece prioridade de compras de organizações coletivas de agricultura 

familiar de economia solidária (cooperativas, associações e grupos informais), dá 

indicações de ações da CONAB (órgão executor do programa) para articulação com 

cooperativas e outras organizações formais de agricultores familiares, e fortalece o 

sistema de crédito de economia solidária fazendo convênios com as cooperativas de 

crédito e bancos cooperativos para realizar os repasses aos beneficiários do 

programa.   

Os objetivos do programa só foram detalhados no artigo 33 da lei 12.512, de outubro 

de 2011. 

I - incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e 
social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento de 
alimentos e industrialização e à geração de renda; 

II - incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela 
agricultura familiar; 

III - promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e 
regularidade necessárias, das pessoas em situação de insegurança alimentar 
e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e 
saudável; 

IV - promover o abastecimento alimentar, que compreende as compras 
governamentais de alimentos, incluída a alimentação escolar; 

V - constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores 
familiares; 

VI - apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais 
organizações formais da agricultura familiar; e 

VII - fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização. 

§ 1º Os recursos arrecadados com a venda de estoques estratégicos 
formados nos termos deste artigo serão destinados integralmente às ações 
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de combate à fome e à promoção da segurança alimentar e nutricional 
(BRASIL..., 2011). 

 

Esses objetivos foram alterados pelo Decreto 7.775 de julho de 2012, com a 

incorporação de dois incisos: “VIII - promover e valorizar a biodiversidade e a produção 

orgânica e agroecológica de alimentos, e incentivar hábitos alimentares saudáveis em 

nível local e regional; e IX - estimular o cooperativismo e o associativismo” (BRASIL..., 

2012). 

O apoio e estímulo à produção orgânica e agroecológica também estão evidenciados 

no parágrafo primeiro, do inciso terceiro, do artigo 17, da lei 12.512 de 2011. Ele se 

refere à possibilidade de acréscimo de até 30% (trinta por cento) do preço dos 

produtos orgânicos e agroecológicos em relação aos produtos convencionais, em 

caso de impossibilidade de cotação de preços no mercado local ou regional. Isso 

possibilita o preço adequado aos produtos orgânicos e agroecológicos, que 

normalmente têm custo de produção mais alto. Também é importante dizer que esse 

conteúdo está presente desde a lei de criação do programa (BRASIL..., 2011). 

É um programa que, inicialmente (de 2003 a 2005), foi gerido pela Secretaria Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN -, em parceria com Estados, 

Municípios e a CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), com recursos do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS. A partir de 2006 o 

programa passou a ter orçamento próprio e suas atividades continuaram a ser 

coordenadas pelo SESAN/MDS, porém passaram a ser articuladas intersetorialmente, 

pelo Grupo Gestor, composto por representantes dos: Ministério do Desenvolvimento 

Agrário MDA, Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento – MAPA -, Ministério 

da Fazenda – MF -, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP. Em 

setembro de 2007 foi incluído o Ministério da Educação – MEC -, por meio da lei 

11.524. (DIPAI, 2010; ASCOM MDS-MDA, 2010).  

A regulamentação quanto ao Conselho Gestor foi aprovada pelo Decreto 4.772, de 

02/07/2003, substituído pelo Decreto 5.873, de 16/08/2006, e pelo Decreto 6.447, de 

07/05/2008 (MEDEIROS, 2017) e, posteriormente, alterado pelo Decreto 6.959 de 

15/09/09 (BRASIL, 2009a). 
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A Assessoria de Comunicação - Ascom MDS-MDA (2010, p.7) apresenta as 

atribuições do Grupo Gestor. 

O Grupo Gestor tem a finalidade de definir as medidas para a 
operacionalização do PAA, incluindo: sistemática de aquisição dos produtos; 
preços praticados que consideram as diferenças regionais e a realidade da 
agricultura familiar; regiões prioritárias para implementação do Programa; 
condições de doação dos produtos adquiridos; condições de venda dos 
produtos adquiridos; condições de formação de estoques.  

Os gestores executores (implementadores) do programa são a Conab, os Estados e 

Municípios, e no nível local os gestores são os grupos organizados por agricultores 

familiares (cooperativas, associações, sindicatos dos trabalhadores) e entidades da 

rede socioassistencial (ASCOM MDS-MDA, 2010). 

O Programa de Aquisição de Alimentos foi apresentado nas modalidades: aquisição 

de alimentos para alimentação escolar; compra direta da agricultura familiar para 

distribuição e formação de estoques públicos; apoio à formação de estoque pela 

agricultura familiar; compra direta local da agricultura familiar com doação simultânea; 

e incentivo à produção e ao consumo do leite. Cada uma das modalidades possui um 

limite anual (em valor monetário) de fornecimento, por agricultor familiar, e, ainda, há 

um limite anual total do programa, por agricultor familiar (BRASIL..., 2003).  

No ano de 2009, a modalidade de Aquisição de Alimentos para a Alimentação Escolar 

torna-se um programa com regulamentações específicas o PNAE (Programa Nacional 

de Alimentação Escolar). No decreto 7.775, de julho de 2012, foram criadas duas 

novas modalidades, a compra institucional para entidades e organizações da 

administração pública direta ou indireta e para compras de sementes, e ainda foi 

retirada a modalidade de compra direta local. Dessa forma. o programa passou a ser 

organizado em seis modalidades: compra com doação simultânea, compra direta, 

incentivo à produção e ao consumo de leite, apoio à formação de estoques, compra 

institucional e aquisição de sementes (BRASIL..., 2012).  

Os valores limites do programa e de cada modalidade foram sendo atualizados por 

meio dos decretos federais. Os dois últimos decretos, 7.775 de julho de 2012 e o 8.293 

de agosto de 2014, determinam os valores praticados durante o período de corte da 

pesquisa. Para cada modalidade, os valores limites por unidade de agricultura familiar, 

por ano civil, foram assim definidos: a - compra com doação simultânea, com limite de 
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R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); b - compra direta, com limite de R$8.000,00 

(oito mil reais); c - incentivo à produção e ao consumo de leite, com limite de 

R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); d - apoio à formação de estoques, com 

limite de R$8.000,00 (oito mil reais); e - compra institucional, com limite de 

R$20.000,00 (vinte mil reais); f - aquisição de sementes, com limite de R$16.000,00 

(dezesseis mil reais). 

A definição legal para o limite anual de compra para as outras modalidades do PAA e 

também do PNAE, por unidade familiar, foi determinada pelo Grupo Gestor, 

inicialmente no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e no decreto 

7.775/2012 foi alterado para R$8.000,00 (oito mil reais). Nos casos de aquisição de 

cooperativas, associações ou grupos informais de agricultura familiar, o valor limite 

anual será considerado por unidade da agricultura familiar contemplada.  

A modalidade compra direta foi criada como mecanismo de regulação de preço para 

a agricultura familiar, de maneira a garantir o valor mínimo definido pelo Governo 

Federal por meio do Grupo Gestor. Estas aquisições funcionam como estratégia de 

apoio à comercialização dos produtos produzidos pela agricultura familiar e cumprem 

um importante papel na regulação de preços locais. Esses produtos são adquiridos 

com recursos do MDS e do MDA e destinam-se à composição de cestas de alimentos 

para programas destinados às comunidades indígenas, quilombolas e de terreiros, 

trabalhadores rurais acampados que aguardam o programa de reforma agrária, 

famílias atingidas pela construção de barragens, municípios em estado de emergência 

ou calamidade pública (decretados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil), grupos 

que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional, a formação de 

bancos de alimentos e demais situações autorizadas pelos Ministérios (ASCOM MDS-

MDA, 2010). 

A modalidade compra direta é operacionalizada pela Conab, que tem a possibilidade 

de abrir Pólos Volantes de Compra, de maneira a se aproximar dos locais em que 

estão os produtos. O produto in natura precisa estar limpo e seco e enquadrado nos 

padrões de identidade e qualidade estabelecidos pelo MAPA, e os produtos 

beneficiados deverão ser acondicionados nos padrões estabelecidos por órgãos 

competentes (vigilância sanitária, entre outros), e entregues nos Pólos de Compra ou 

outros lugares credenciados ou indicados pela Conab (ASCOM MDS-MDA, 2010). 
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A modalidade Formação de Estoques pela agricultura familiar foi criada como 

instrumento de apoio à comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar. 

É operada por organizações da própria agricultura familiar ou por agricultores 

familiares que tenham a DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) jurídica. Essa 

modalidade disponibiliza recursos financeiros para que as organizações adquiram a 

produção dos agricultores familiares sócios ou filiados, formando estoque para 

comercializá-los em momentos de melhores condições, seja pela agregação de valor 

com o beneficiamento do produto in natura ou para aguardar situação de mercado 

mais oportuna para a comercialização dos produtos (ASCOM MDS-MDA, 2010). 

Tanto a coordenação como os recursos para essa modalidade são de 

responsabilidade do MDS, e esses estoques são destinados à composição de cestas 

de alimentos destinadas aos mesmos grupos atendidos pela modalidade compra 

direta, de programas sociais coordenados pelo MDS. Para sua operacionalização, a 

organização de agricultores precisa submeter uma Proposta de Participação à 

Superintendência Regional da Conab mais próxima, com a definição dos tipos de 

produtos que serão estocados, do prazo de manutenção desse estoque, dos produtos 

que serão adquiridos pelo programa, com a apresentação dos preços e dos 

agricultores beneficiados. Depois da aprovação da proposta, a própria organização 

emite a CPR – Cédula de Produto Rural -, e a Conab disponibiliza os recursos 

financeiros para realizar o processo de aquisição dos alimentos. Há um prazo de até 

doze meses para a organização efetuar o pagamento do valor repassado, acrescido 

de encargo de 3% (três por cento) ao ano (ASCOM MDS-MDA, 2010). 

A modalidade Compra da Agricultura Familiar com Doação Simultânea busca garantir 

o direito à alimentação para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social 

e/ou de insegurança alimentar; busca o fortalecimento da agricultura familiar, a 

geração de trabalho e renda no campo e a promoção do desenvolvimento local. É 

operacionalizada por meio da compra de alimentos produzidos por agricultores 

familiares com a DAP, para doação às famílias e pessoas em situação de 

vulnerabilidade social e que são atendidas por entidades da rede socioassistencial 

local, ou para programas sociais como banco de alimentos, restaurantes populares e 

cozinhas comunitárias (ASCOM MDS-MDA, 2010). 
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Há dois mecanismos utilizados pelo MDS para a execução dessa modalidade do PAA: 

realização de convênio com órgãos ou entidades da administração pública direta ou 

indireta, dos níveis estadual, distrital ou municipal; e formalização de um termo de 

cooperação com a Conab. São os executores que administram os recursos financeiros 

e assumem a responsabilidade operacional do processo. Todas as propostas de 

participação são submetidas à aprovação do Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA/COMSEA), e na inexistência do órgão quem cumpre esse papel 

é outro conselho local e atuante diretamente, desde a execução do convênio até o 

controle social, é quem cumpre esse papel (ASCOM MDS-MDA, 2010). 

A modalidade Incentivo à Produção e ao Consumo do Leite tem como objetivo 

proporcionar o consumo de leite às famílias que se encontram em situação de 

insegurança alimentar e nutricional e, assim, incentivar a agricultura familiar. A 

operacionalização também é realizada por meio de convênios entre o Governo 

Federal, intermediado pelo MDS, e os Governos Estaduais. Cabe ao MDS a 

responsabilidade por garantir 80% (oitenta por cento) do valor total dos convênios e 

aos Governos Estaduais garantir uma contrapartida dos 20% (vinte por cento) 

restantes. Nessa modalidade a família beneficiária consumidora precisa possuir renda 

per capita de até meio salário mínimo, e ter entre os seus membros: criança de dois 

(2) a sete (7) anos, nutriz de até seis (6) meses após o parto, gestante a partir da 

constatação da gestação pela Unidade Básica de Saúde – UBS; idoso, a partir de 60 

anos de idade; e outros, desde que autorizados pelo Conselho Estadual de Segurança 

Alimentar e Nutricional e pelo MDS. Para o agricultor familiar, as condições para 

participar do programa são: produzir o máximo de 150 (cento e cinquenta) litros de 

leite por dia, embora a prioridade seja para aqueles que produzam a média de 50 

(cinquenta) litros/dia; possuir DAP; e estar com a vacinação dos animais em dia. Essa 

modalidade atende os Estados da Região Nordeste e parte do Estado de Minas Gerais  

(ASCOM MDS-MDA, 2010). 

Os grupos envolvidos no processo de implementação apresentados no decreto 7.775 

de 2012 são: os beneficiários consumidores - indivíduos em situação de insegurança 

alimentar e nutricional, atendidos pelos programas públicos de alimentação e nutrição; 

os beneficiários fornecedores – produtores de alimentos que se enquadram nos 

requisitos do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006; as organizações 
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fornecedoras – cooperativas e organizações coletivas formais com a DAP jurídica; 

unidade recebedora – organização formal, contemplada como unidade executora, que 

recebe os alimentos e os fornece aos beneficiários consumidores; e o órgão 

comprador – órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta que utiliza 

a modalidade para realizar compras de alimentos (BRASIL..., 2012). 

Os beneficiários fornecedores definidos pelo art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho 

de 2006 são: 

[...] agricultores familiares, assentados da reforma agrária, silvicultores, 
aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e integrantes de 
comunidades remanescentes de quilombos rurais e de demais povos e 
comunidades tradicionais, que atendam aos requisitos previstos (BRASIL..., 
2006). 

 

E o instrumento público previsto no Decreto 8.293 de agosto de 2014 para a 

operacionalização do processo do programa é a “chamada pública - procedimento 

administrativo voltado à seleção da melhor proposta para aquisição de produtos de 

beneficiários fornecedores e organizações fornecedoras” (BRASIL..., 2014). 

O plano institucional do programa analisado dá direcionamentos claros quanto às 

regras para definição de público-alvo, linhas de atuação e valores de transação, e 

ainda é o poder executivo federal que indica os membros do Grupo Gestor. No 

entanto, deixa um amplo espaço para decisões serem tomadas no processo de 

implementação conforme as diferentes realidades locais do Brasil. Os pontos mais 

flexíveis são percebidos na autonomia do processo decisório para o Grupo Gestor e 

para a Conab, que é a instituição mais próxima do local para informar o Grupo Gestor 

e rever a política. 

 

B - PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 

A Constituição Federal de 1988, através do programa suplementar e de alimentação 

escolar oferecido pelo Estado em seus níveis federal, estadual e municipal, assegurou 

o direito à alimentação escolar a todos os alunos do ensino fundamental. No ano de 
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1955 foi criado o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar -, com 

organização centralizada em órgão agenciado, responsável por todo o processo do 

programa (da elaboração do cardápio à compra dos alimentos por processo licitatório, 

e distribuição para todo o território nacional. Em 1998, por meio da medida provisória 

1.784, houve a descentralização do programa, por meio de repasse direto do governo 

federal aos municípios e secretarias de educação (TUGOZ et al., 2017). Mas foi a 

garantia de utilização mínima de 30% (trinta por cento) dos repasses do FNDE (Fundo 

Nacional da Educação) para a compra de alimentos da agricultura familiar prevista 

pela lei federal 11.947 de 2009, que deu ao programa uma nova característica. Além 

disso, as resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE -

, criadas para organizar o processo de seleção dos projetos, define como prioridade 

de compra, dentre os produtores familiares locais: 1°- grupos de assentamentos da 

reforma agrária, comunidades indígenas e quilombolas; 2° - fornecedores de 

alimentos orgânicos ou agroecológicos; 3° - Grupos formais (portador de DAP jurídica) 

ou informais (agricultores portadores de DAP individuais); em seguida os produtores 

familiares individuais (FNDE/MEC, 2017).   

Apesar de o objetivo do programa estar vinculado à qualidade da alimentação escolar, 

a normativa do FNDE que prioriza os agricultores familiares organizados 

coletivamente faz com que o PNAE passe a integrar o grupo de políticas nacionais de 

economia solidária, articuladas intersetorialmente entre o MTE, o MEC e MDA. Por 

isso, toda apresentação e análise do PNAE realizada nessa pesquisa se dá a partir 

da Lei 11.947/2009, quando ele passa a integrar o grupo de políticas que constitui 

nosso objeto de análise.  

Art. 4° - O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por 
objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares 
saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional 
e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais 
durante o período letivo (BRASIL..., 2009b). 

 

A partir da lei 11.947/2009 o PNAE passou a garantir a compra de até R$20.000,00 

(vinte mil reais) por ano, de gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar, 

dispensando o procedimento licitatório, desde que o preço seja relativo à média local, 

respeitando o acréscimo de 30% (trinta por cento) no valor dos produtos orgânicos, 
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por meio de chamadas públicas (idem, ibidem). E desde então os órgãos gestores do 

programa passaram a ser: o Governo Federal por meio do FNDE - responsável pela 

definição das regras do programa; Entidades Executoras (EEx) – secretarias de 

educação dos estados e municípios e escolas federais, responsáveis pelo 

desenvolvimento das condições legais para a execução do programa; Unidade 

Executora (UEx) – organizações da sociedade civil com personalidade jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos e vinculadas às escolas – Associações de Pais e 

Mestres, Caixa Escolar, entre outras que representem a comunidade educativa; 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE) – responsável pelo controle social do 

programa, desde a aquisição dos alimentos, verificação de qualidade de preparo e de 

consumo dos alimentos, até a avaliação da prestação de contas (FNDE/MEC, 2017). 

O CAE é composto por um representante do Poder Executivo indicado por ele; dois 

representantes de entidades de trabalhadores da educação e discentes, escolhidos 

em assembleia; dois representantes de pais de alunos indicados por conselhos 

escolares ou associações específicas e escolhidos por assembleia; e dois 

representantes da sociedade civil organizada, também escolhidos em assembleias 

(BRASIL..., 2009b). 

O programa atende a creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental e médio 

da rede pública, conveniadas ou mantidas por entidades filantrópicas como as de 

educação especial. Os recursos financeiros para o programa são consignados do 

orçamento da União, repassado aos entes federativos por meio do FNDE, sem 

necessidade de convênio ou contrato, por transferência automática em conta corrente 

específica  (idem, ibidem). 

A implementação do PNAE foi planejada para acontecer a partir da elaboração do 

cardápio da alimentação escolar, por nutricionista responsável, respeitando a cultura 

tradicional alimentar local, as referências nutricionais e conforme a diversidade e 

produção agrícola local, e por meio de editais de chamada pública, publicados pelo 

período mínimo de 20 (vinte) dias (BRASIL, 2009b). 
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C – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF/SFA/MDA  

 

O PRONAF foi criado como programa governamental, em junho de 1996, pelo Decreto 

Presidencial n°1.946, “com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável 

do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes 

o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda”, 

e passando a integrar o Orçamento Geral da União (BRASIL..., 1996). 

Segundo Costa e Gonçalves (2012), o programa surgiu como fruto da forte pressão 

exercida pelos movimentos sociais dos trabalhadores rurais e pelos mecanismos 

internacionais. No entanto, apenas em 2006, por meio da Lei 11.326 é que a 

agricultura familiar passou a ser regulamentada como um setor produtivo, com seus 

próprios conceitos, princípios e instrumentos. Dessa forma, conforme o artigo terceiro, 

passou a ser considerado agricultor familiar aquele que: I – detenha área de menor 

do que quatro módulos fiscais, II – utilize predominantemente mão-de-obra da própria 

família, III – tenha a renda familiar predominantemente originada de atividades do 

empreendimento rural familiar, IV – dirija o empreendimento com sua família. Nos 

casos de formas coletivas de propriedade é considerada a mesma fração limite por 

proprietário.  

A partir de 2006 o programa passou a atender as famílias de agricultores assentados 

da reforma agrária, pescadores artesanais, extrativistas com práticas de exploração 

ecologicamente sustentáveis, silvicultores que cultivem florestas nativas ou 

desenvolvam práticas sustentáveis, aquicultores, comunidades quilombolas e 

indígenas com práticas de atividades produtivas agrícolas ou não agrícolas, desde 

que possuam a DAP – Declaração de Aptidão para agricultura familiar (conforme 

definida pela lei de 2006). Desde o início o programa também divide seus beneficiários 

por estratos, sendo atualmente um grupo para os assentados participantes do PNRA 

– Programa Nacional de Reforma Agrária e demais Programas de Crédito Fundiário 

do governo federal -, e mais quatro grupos divididos conforme a renda bruta anual e 

participação da mão-de-obra da família na produção (AQUINO; SCHNEIDER, 2011; 

SAF/MDA, 2017). 
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A partir da regulamentação de 2006 o PRONAF também passou oficialmente a 

integrar o grupo de programas articulados intersetorialmente entre SENAES/MTE e 

SAF/MDA. O texto do parágrafo quarto do artigo 3°, da lei 11.326/2006, que descreve 

os beneficiários do programa, traz a previsão de criação de linhas de crédito 

destinadas a cooperativas e associações que tenham percentual mínimo de 

agricultores familiares em seu quadro de associados, e em seu artigo 5° faz menção 

ao cooperativismo e associativismo para as ações e planejamentos do programa. 

(BRASIL..., 2006). Dessa forma, o PRONAF passou a integrar o grupo de programas 

descrito pela SENAES como de apoio à economia solidária.  

A SFA/MDA (2017) diz que podem receber a concessão de DAP jurídica: a - as 

cooperativas singulares, associações ou outras pessoas jurídicas com quadro social 

de, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos grupos B, C, D ou E, ou ainda 70% 

(setenta por cento) dos demais grupos de enquadramento pelo programa;  e b -

cooperativas de produção com quadro social de, no mínimo, 90% (noventa por cento 

de agricultores familiares de qualquer estrato, ter patrimônio líquido entre R$50.000,00 

(cinquenta mil reais) e R$3.000.000,00 (três milhões de reais), e ter ao menos um ano 

de atividade.  

Também podem ser concedidas DAPs acessórias para grupos específicos como 

jovens, mulheres, extrativistas, indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. As 

DAPs são concedidas por órgão emissor autorizado como as empresas estaduais de 

Assistência Técnica e Extensão Rural e os sindicatos rurais e de trabalhadores rurais, 

e todos os tipos de DAPs precisam ser homologadas anualmente (SFA/MDA, 2017). 

A operacionalização do PRONAF acontece por meio de agentes financeiros do 

Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR - considerados como básicos (Banco do 

Brasil, Banco Nordeste e Banco Amazônia) e como vinculados (BNDES, Bancob, 

Bansicredi e associados à Febraban). A regulamentação do processo ocorre por meio 

do Manual Operacional do PRONAF, que funciona como instrumento interno aos 

agentes financeiros e não está disponível online (SAF/MDA, 2017). 

No Manual Operacional do PRONAF estão descritos como objetivos do programa:  

Seu objetivo geral consiste em fortalecer a capacidade produtiva da 
agricultura familiar; contribuir para a geração de emprego e renda nas áreas 
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rurais e melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares. Quatro 
objetivos específicos complementam os propósitos do programa: a) ajustar 
as políticas públicas de acordo com a realidade dos agricultores familiares; 
b) viabilizar a infraestrutura necessária à melhoria do desempenho 
produtivo dos agricultores familiares; c) elevar o nível de profissionalização 
dos agricultores familiares através do acesso aos novos padrões de 
tecnologia e de gestão social; d) estimular o acesso desses agricultores aos 
mercados de insumos e produtos (SCHNEIDER, MATTEI; CAZELLA, 2004, 
p. 23). 

 

Aquino e Schneider (2011) dizem que, inicialmente, o programa se apresentava 

direcionado exclusivamente às atividades agropecuárias, e a partir do Plano Safra 

2007/2008 passou a ampliar e diversificar suas linhas de ação: Pronaf Agroindústria, 

Pronaf Mulher, Pronaf Jovem Rural, Pronaf Semiárido, Pronaf Floresta, Pronaf 

Agroecologia, Pronaf Pesca, Pronaf Pecuária Familiar, Pronaf Turismo da Agricultura 

Familiar, Pronaf Máquinas e Equipamentos e Pronaf ECO Sustentabilidade Ambiental. 

 

D – Programa Nacional Territórios da Cidadania – Paraná Centro SDT/MDA 

 

O Programa Territórios da Cidadania foi criado por meio do Decreto de lei 11.503, de 

25 de fevereiro de 2008, com o objetivo geral de “promover e acelerar a superação da 

pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, inclusive as de gênero, raça e 

etnia, por meio de estratégia de desenvolvimento territorial sustentável” (BRASIL..., 

2008). Contemplando, ainda: integração de políticas com referência no planejamento 

do territorial; ampliação de mecanismos de participação social na gestão das políticas 

de interesse do território; aumento de ofertas de programas sociais de cidadania; 

inclusão e integração de populações pobres e em situação de vulnerabilidade social 

(trabalhadores rurais, populações tradicionais, quilombolas e indígenas) ao setor 

produtivo; valorização da diversidade das regiões e das populações (social, cultural, 

econômica, política, institucional e ambiental).    

O programa está estruturado em três eixos de atuação para o desenvolvimento 

territorial – apoio às atividades produtivas, cidadania e acesso a direitos e qualificação 

da infraestrutura (BRASIL..., 2008).  
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Esse é um exemplo de programa público intersetorial, pois desde seu início estiveram 

envolvidos vários ministérios e secretarias e suas agendas: Casa Civil da Presidência 

da República, Secretaria Geral da Presidência da República, Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério 

do Meio Ambiente, Ministério da Integração Nacional, Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Saúde, 

Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério do Trabalho e Emprego, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério das Cidades, 

Ministério da Justiça, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério das 

Comunicações, Ministério da Fazenda, Ministério da Pesca e Aquicultura, Secretaria 

das Relações Institucionais da Presidência da República, Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Secretaria para as 

Mulheres da Presidência da República e Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (idem, ibidem). 

As agendas da SENAES/MTE para os empreendimentos localizados na zona rural 

foram planejadas para serem formuladas em conjunto com a SDT/MDA. Conforme o 

depoimento de uma das gestoras públicas da SDT, no primeiro ano esse objetivo 

esteve implícito nas atividades do programa, sem constar o nome economia solidária, 

mas a partir do segundo ano do programa o nome foi oficialmente incorporado aos 

documentos. Essa alteração também fica evidente nos documentos analisados 

(manuais técnicos e apresentações oficiais).  

A Casa Civil é a coordenadora oficial do programa e a gestão nacional está planejada 

para acontecer por meio de um Grupo Interministerial de Execução e 

Acompanhamento do Programa Territórios da Cidadania, composto por um 

representante e um suplente de cada um dos órgãos envolvidos, e com a função de 

definir territórios, aprovar diretrizes, organizar as ações federais e avaliar o programa 

(BRASIL, 2008). Nos Estados há a previsão de um Comitê de Articulação Estadual, 

formado por representantes dos órgãos estaduais indicados pelo Governo do Estado, 

com a atribuição de oferecer apoio à organização dos territórios; fomentar, articular e 

integrar as políticas; e acompanhar a execução das ações. Localmente também há a 

previsão de um Colegiado Territorial, formado paritariamente por representantes 

governamentais e da sociedade civil, como espaço de discussão, identificação das 
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necessidades locais, pactuação de agendas de ações, discussão de alternativas, 

elaboração do planejamento, integração de esforços para a execução das ações para 

o desenvolvimento do território e realizar o controle social do programa (BRASIL..., 

2009c). 

Os agrupamentos dos municípios em territórios estão em parte descritos no próprio 

decreto 11.503/2008, mas podem ser criados ou modificados pelo Comitê Gestor 

Nacional, conforme densidade populacional média de oitenta habitantes por 

quilômetro quadrado, concomitante com população média municipal de até cinquenta 

mil habitantes. Os municípios que compõem os territórios são agrupados conforme 

critérios (sociais, geográficos e econômicos) que permitam coesão local conforme 

identidade historicamente construída e com o significado de pertencimento para sua 

população (BRASIL..., 2008). 

Os critérios para escolha e priorização dos territórios incorporados pelo programa são 

apresentados pelo Decreto 11.503/2008, como: estar incorporado ao Programa 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais do MDA; menor IDH territorial; 

maior concentração de beneficiários do Programa Bolsa Família; maior concentração 

de agricultores e assentados da reforma agrária; maior concentração de populações 

tradicionais, quilombolas e indígenas; baixo desenvolvimento econômico, com base 

na tipologia das desigualdades regionais da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional do MIN; relação entre os programas de apoio ao desenvolvimento dos 

diferentes níveis do governo; maior organização social; e maior concentração de 

municípios com menor IDEB – Índice de Desenvolvimento de Educação Básica 

(BRASIL..., 2008). 

A execução das ações do programa está prevista para ocorrer por meio dos 

instrumentos de convênios, de acordos de cooperação ou de outros afins, com órgãos 

e entidades da administração pública federal, dos Estados e dos Municípios, e ainda 

dos consórcios públicos e entidades sem fins lucrativos (de direito público ou privado) 

(idem, ibidem). 

Os recursos para a execução dos projetos do programa são originados de dotações 

orçamentárias próprias, consignadas anualmente nos orçamentos dos órgãos e 
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entidades participantes do programa, conforme movimentação e limites do empenho 

e pagamento da programação orçamentária financeira anual (id., ibid.). 

O planejamento para o primeiro ano era de implementação de 60 (sessenta) territórios 

pelo programa, sendo apenas dois para o Estado do Paraná: Vale do Ribeira, com 7 

(sete) municípios, e Cantuquiriguaçu, com 20 (vinte) municípios. Como proposta de 

crescimento do programa, a previsão foi de chegar ao ano de 2010 com 120 (cento e 

vinte) territórios (id., ibid.) 

 

E – Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER/SAF/MDA 

 

A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 

Familiar e Reforma Agrária – PNATER -, foi criada pela lei 12.188, de 11 de janeiro 

de 2010, com formulação e supervisão de competência do MDA, para direcionamento 

de recursos às entidades e aos órgãos públicos e oficiais de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – ATER -. Conforme o artigo 4°, são objetivos da PNATER: 

I - promover o desenvolvimento rural sustentável;  

II - apoiar iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e 
vocações regionais e locais; 

III - aumentar a produção, a qualidade e a produtividade das atividades e 
serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive agroextrativistas, 
florestais e artesanais; 

IV - promover a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários; 

V - assessorar as diversas fases das atividades econômicas, a gestão de 
negócios, sua organização, a produção, inserção no mercado e 
abastecimento, observando as peculiaridades das diferentes cadeias 
produtivas; 

VI - desenvolver ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e 
recuperação dos recursos naturais, dos agroecossistemas e da 
biodiversidade; 

VII - construir sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento 
científico, empírico e tradicional; 

VIII - aumentar a renda do público beneficiário e agregar valor à sua 
produção; 
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IX - apoiar o associativismo e o cooperativismo, bem como a formação de 
agentes de assistência técnica e extensão rural; 

X - promover o desenvolvimento e a apropriação de inovações tecnológicas 
e organizativas adequadas ao público beneficiário e a integração deste ao 
mercado produtivo nacional; 

XI - promover a integração da Ater com a pesquisa, aproximando a produção 
agrícola e o meio rural do conhecimento científico; e 

XII - contribuir para a expansão do aprendizado e da qualificação profissional 
e diversificada, apropriada e contextualizada à realidade do meio rural 
brasileiro (BRASIL..., 2010. 

 

O inciso IX, referente ao apoio ao cooperativismo e associativismo rural, mostra a 

articulação entre MDA e SENAES e a intersetorialidade da política, direcionada 

também à economia solidária. Assim, por meio da chamada pública de número 

06/2012 SAF/ATER, elaborada pelo Departamento de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – DATER/SAF/MDA - em parceria com o Departamento de Geração de Renda 

e Agregação de Valor – DGRAV/SAF/MDA -, foi realizada a seleção de uma entidade 

não governamental (OSCIP) para a implementação do programa Assistência Técnica 

e Extensão Rural para Qualificação da Gestão de Empreendimentos Coletivos da 

Agricultura Familiar, visando seu fortalecimento e inserção nos mercados 

institucionais e privados (DATER; DGRAV, 2012). 

Essa chamada pública descreve o desafio das organizações de agricultura familiar em 

atender o mercado, em função de fragilidades do ponto de vista gerencial e 

dificuldades para agregação de valor do produto, e por isso tem como objetivo 

desenvolver ações de assistência técnica e extensão rural em gestão e modernização 

da produção para empreendimentos coletivos de agricultura familiar. Nesse sentido, 

a SAF – Secretaria de Agricultura Familiar - desenvolveu uma metodologia de 

Assistência Técnica em Organização, Gestão, Produção e Comercialização para 

empreendimentos coletivos de agricultura familiar, chamado de “ATER Mais Gestão”. 

Essa metodologia é descrita no plano como uma abordagem multidisciplinar que 

permite identificar e desenvolver estratégias para solucionar os problemas técnicos 

gerenciais tecnológicos das cooperativas de agricultura familiar, buscando a 

sustentabilidade social e econômica dos empreendimentos. Na chamada são 

relacionados os nove lotes de trabalho que abrangem as regiões brasileiras. Nessa 
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pesquisa focaremos a descrição do plano para a região Sul em que se encontram 

duas das cooperativas que são estudadas e foram usuárias da política (DATER; 

DGRAV, 2012). 

Os pré-requisitos para participar do processo de seleção para entidade executora do 

programa foi ser instituição pública ou privada sem fins lucrativos e estar previamente 

credenciada no Sistema de Ater Pública – SIATER (um sistema de cadastramento de 

fornecedores). O público beneficiário do programa foram empreendimentos coletivos 

de agricultura familiar, especificamente cooperativas, detentoras de DAP jurídica. Até 

70% (setenta por cento) delas poderiam ser indicadas pelo MDA dentro dos critérios 

de priorização de gênero, raça, etnia, renda e outros, desde que justificadas. Na 

previsão inicial no plano estavam previstas 25 (vinte e cinco) cooperativas para o 

Estado do Paraná (DATER; DGRAV, 2012). 

A capacitação para a aplicação da metodologia do programa ATER Mais Gestão foi 

planejada para ocorrer em Brasília por meio de reuniões e oficinas com técnicos do 

MDA, e o acompanhamento por meio de duas reuniões também em Brasília (primeira 

para definição de estratégias de atuação e a segunda para avaliação do andamento 

do projeto) (idem, ibidem). 

O projeto foi planejado para acontecer em sete atividades: 1ª – mobilização e seleção 

dos empreendimentos - aqueles que manifestarem interesse deverão assinar 

documento de proposta técnica; 2ª – pré-diagnóstico individual dos empreendimentos 

– levantamento de perfil geral e da capacidade de gestão de cada empreendimento, 

por meio de roteiro fornecido pelo MDA; 3ª – diagnóstico dos empreendimentos – 

levantamento da situação geral do empreendimento em relação as áreas funcionais 

(administração e estrutura organizacional, recursos humanos, finanças e custos, 

vendas e marketing, comércio regional/local ou exterior, gestão industrial e gestão 

ambiental); 4ª – plano de aprimoramento dos empreendimentos – aplicação da 

ferramenta da metodologia ATER Mais Gestão por meio da construção de um Plano 

de Aprimoramento, indicando soluções pontuais e estratégicas para as áreas 

funcionais observadas no diagnóstico (MIE – Matriz de Identificação Estratégica); 5ª 

– visitas técnicas para implementação do plano de aprimoramentos – previsão de 10 

(dez) visitas cuja proposta técnica, método e instrumentos devem ser apresentados 

pela entidade executora do projeto; 6ª – atualização do plano de aprimoramento – 
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avaliação das atividades em desenvolvimento e reprogramação das estratégias no 

que for necessário; 7ª – encontro de avaliação final do projeto – apresentação dos 

resultados, avanços, dificuldades e recomendações pelos beneficiários da política (ao 

menos 50% - cinquenta por cento dos empreendimentos assistidos) e pelos técnicos 

do projeto (DATER; DGRAV, 2012). 

O planejamento do projeto foi previsto para duração de 24 (vinte e quatro) meses, 

podendo ser prorrogado conforme parágrafo 1º do Art. 57 da Lei 8.666/93 (lei de 

licitações). E o valor da chamada pública foi de $ 37.607.053,88 (trinta e sete milhões, 

seiscentos e sete mil, cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) dividido por 

lotes (idem, ibidem). 

E, por fim, o plano previa a contratação de uma equipe técnica multidisciplinar, 

composta por técnicos de nível superior, para cada lote de trabalho, sendo um 

coordenador geral e uma equipe composta por 5 (cinco) a 14 (quatorze) profissionais 

especializados (id., ibid.) 

 

 

F - Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares – 

PRONINC/SENAES/MTE   

 

De acordo com a FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos - (2017), o PRONINC 

foi criado no ano de 1997 como resposta à demanda por fomento à primeira 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – ITCP -, criada em 1995 pela 

COPPE/UFRJ, e a outras iniciativas de incubadoras universitárias, ainda em 

planejamento. Inicialmente o programa foi financiado com recursos da Financiadora 

de Estudos e Projetos (FINEP), do Banco do Brasil, da Fundação Banco do Brasil e 

do Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional (COEPE). Singer (2009) 

conta que no primeiro momento apenas a ITCP da COPPE/UFRJ e outras cinco 

iniciativas em fase de criação foram contempladas pelo PRONINC. Para o autor, 

várias outras iniciativas foram surgindo pelo país, mas não foram contempladas, 

possivelmente por falta de recursos. 
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A criação da SENAES, em 2003, propiciou condições favoráveis para que o programa 

fosse revivido. Então, a FINEP chamou os demais parceiros e convidou a SENAES 

para assumir a coordenação do programa. Nesse momento já havia mais de 20 (vinte) 

incubadoras pelo país, então a secretaria se dispôs a apoiar todas, desde que 

oferecem projetos em condições de execução (SINGER, 2009).   

A legislação que regulamenta o PRONINC é o decreto n° 7.357, de novembro de 2010, 

que em seu artigo 2° diz: 

Art. 2o O PRONINC tem por finalidade o fortalecimento dos processos de 
incubação de empreendimentos econômicos solidários e buscará atingir os 
seguintes objetivos: 

I - geração de trabalho e renda, a partir da organização do trabalho, com foco 
na autogestão e dentro dos princípios de autonomia dos empreendimentos 
econômicos solidários; 

II - construção de referencial conceitual e metodológico acerca de processos 
de incubação e de acompanhamento de empreendimentos econômicos 
solidários pós-incubação; 

III - articulação e integração de políticas públicas e outras iniciativas para a 
promoção do desenvolvimento local e regional; 

IV - desenvolvimento de novas metodologias de incubação de 
empreendimentos econômicos solidários articuladas a processos de 
desenvolvimento local ou territorial; 

V - formação de discentes universitários em economia solidária; e 

VI - criação de disciplinas, cursos, estágios e outras ações, para a 
disseminação da economia solidária nas instituições de ensino superior. 
(BRASIL..., 2010). 

 

O decreto prevê um Comitê Gestor para o programa, coordenado pela SENAES/MTE 

e composto por um representante do MTE, do MDS, do Ministério da Saúde, do MEC, 

do Ministério da Cultura, do Ministério da Justiça, do Ministério do Turismo, Ministério 

da Pesca e Aquicultura, e serão convidados representantes das entidades: Banco do 

Brasil, Fundação Banco do Brasil, Fórum de Pró-reitores de Extensão das 

Universidades Públicas, Comitê de Entidades de Combate à fome e pela Vida, Rede 

Universitária ITCPs, Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas do Trabalho 

– UNITRABALHO - e Rede de Gestores Governamentais de Política Públicas de 

Economia Solidária. 
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O programa é implementado por meio de editais de chamadas públicas para seleção 

de projetos, normalmente de extensão universitária, enviados pelas incubadoras de 

economia solidária para manter e ampliar suas atividades de incubação (GOERCK, 

2009).  

A última chamada pública do PRONINC, realizada dentro do período de tempo de 

existência da SENAES, foi articulada intersetorialmente entre os Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq -, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação – MCTI - e o Ministério do Trabalho e Emprego – TEM -, 

apresentada pelo n° 89/2013. Teve por objetivo: 

selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e extensão de incubadoras tecnológicas de 
empreendimentos econômicos solidários e que possam contribuir para o 
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Brasil 
(MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq..., 2013). 

Também são objetivos específicos dessa chamada a construção de referencial 

teórico/metodológico sobre os processos de incubação dos EESs, estimular o 

desenvolvimento de inovações metodológicas no processo de incubação e construção 

de redes de cooperação, oferecer capacitações no âmbito de ECOSOL e o 

desenvolvimento de articulação entre pesquisa, desenvolvimento e aplicação de 

tecnologia social e políticas públicas de apoio à ECOSOL.  

A modalidade utilizada nessa chamada para contratação do projeto aceito é de Auxílio 

Individual em nome do coordenador, por meio de Termo de Aceitação de Apoio 

Financeiro e o acompanhamento previsto é de avaliação em todas as fases do projeto 

com possibilidade de visitas técnicas ou solicitação de informações adicionais. O edital 

prevê duas linhas de atuação: apoio e fortalecimento das incubadoras de EESs já 

existentes, com o mínimo 8 (oito) empreendimentos incubados, no valor de 

financiamento de até R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada um, e R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais) como valor máximo de financiamento por projeto; e 

apoio à formação e institucionalização de novas incubadoras, com, no mínimo, 4 

(quatro) empreendimentos incubados, com valor de financiamento previsto de R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada um, e R$150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais) para o projeto todo (MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq, 2013). 
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A chamada prevê o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a duração do projeto, e 

a possibilidade de financiamento de materiais de consumo, serviços de terceiros, 

passagens, diárias e bolsas de curta duração (durante a vigência do projeto) para 

técnicos e estudantes. A estrutura e a metodologia de incubação prevista no projeto 

são elaboradas por cada incubadora implementadora, para participação no processo 

de seleção do edital. Podem participar do processo as instituições proponentes, 

denominadas de Instituição de Execução do Projeto: instituições de ensino superior 

públicas ou privadas sem fins lucrativos, institutos e centros de pesquisa públicos ou 

privados sem fins lucrativos, e empresa pública que execute as atividades de 

pesquisa, ciência, tecnologia e inovação.     

 

G – Programa de Extensão Universitária – PROEXT/MEC  

 

Na apresentação da página oficial do MEC – Ministério da Educação -, o ano de 2003 

é apresentado como início do programa (MEC, 2017). No entanto, a lei de instituição 

do PROEXT é do ano de 2008, lei n°6.495/2008.  

De acordo com MEC (2017), o objetivo do PROEXT é “apoiar as instituições públicas 

de ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que 

contribuam para a implementação de políticas públicas”, abrangendo a extensão 

universitária com ênfase na inclusão social. Além da lei de criação do programa 

também há a lei 12.155/2009 e o decreto 7.416/2010 que regulam as bolsas para os 

programas de extensão. 

O artigo primeiro da lei 6.495/2008 diz que os objetivos específicos do programa são: 

I - centralizar e racionalizar as ações de apoio à extensão universitária 
desenvolvidas no âmbito do Ministério da Educação; 

II - dotar as instituições públicas de ensino superior de melhores condições 
de gestão das atividades acadêmicas de extensão, permitindo planejamento 
de longo prazo; 

III - potencializar e ampliar os patamares de qualidade das ações de 
extensão, projetando-as para a sociedade e contribuindo para o alcance da 
missão das instituições públicas de ensino superior; 
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IV - fomentar programas e projetos de extensão que contribuam para o 
fortalecimento de políticas públicas; 

V - estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem 
como a atuação profissional pautada na cidadania e na função social da 
educação superior; 

VI - contribuir para a melhoria da qualidade da educação brasileira por meio 
do contato direto dos estudantes com realidades concretas e da troca de 
saberes acadêmicos e populares; 

VII - propiciar a democratização e difusão do conhecimento acadêmico; e 

VIII - fomentar o estreitamento dos vínculos entre as instituições de ensino 
superior e as comunidades populares do entorno. 

 

Esse também é um programa articulado intersetorialmente, dessa vez entre o MEC 

(coordenador do programa) e os Ministério da Cultura, Ministério da Integração 

Nacional, Ministério da Justiça, Ministério da Pesca e Agricultura, Ministério da Saúde, 

Ministério das Cidades, Ministério das Comunicações, Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, Ministério do Desenvolvimentos Social e Combate à Fome, Ministério do 

Trabalho e Emprego, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, 

Ministério dos Esportes, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial, Secretaria de Políticas para Mulheres, Secretaria Geral da Presidência (MEC; 

SESu; DIFES, 2014). Foi identificada a presença do MTE nesse programa, desde o 

edital de 2009 até o de 2014 (período de recorte da pesquisa), por meio das políticas 

de geração de trabalho e renda por meio de organizações coletivas e autogeridas, e 

de incubação para empreendimentos econômicos solidários.  

O programa é implementado por meio de chamadas públicas com regulamentação 

específica quanto às linhas temáticas. No endereço eletrônico oficial do programa da 

página do MEC, é possível encontrar editais de chamada pública referentes aos anos 

de 2009, 2010, 2011,2013 e 2014 (MEC, 2017). 

O edital de 2009 apresenta quatro linhas temáticas, com uma específica para 

economia solidária, desde o apoio à criação e fortalecimento dos EESs até o apoio e 

fortalecimento das incubadoras de ECOSOL:  

Linha Temática 4: Trabalho, Emprego e Incubação de Empreendimentos 
Econômicos 
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Solidários 

3.5.1 Subtemas 

3.5.1.1 apoio técnico e financeiro para propostas de manutenção de 
incubadoras universitárias de empreendimentos econômicos solidários; 

3.5.1.2 assessoria a empreendimentos econômicos solidários incubados; 

3.5.1.3 articulação de políticas públicas de fomento a economia solidaria e 
outras iniciativas para a promoção do desenvolvimento local e regional; 

3.5.1.4 geração de trabalho e renda, através da incubação de 
empreendimentos econômicos solidários, dentro dos princípios de autonomia 
que possam influenciar transformações mais amplas; 

3.5.1.5 formação de docentes, técnicos e discentes em economia solidaria; 

3.5.1.6 geração de trabalho e renda em saúde mental e economia solidaria; 

3.5.1.7 construção de referencial conceitual e metodológico acerca de 
processos de incubação de empreendimentos econômicos solidários (MEC; 
SESu; DIFES, 2009). 

 

Para essa linha de economia solidária foi estabelecido o valor máximo de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo o valor total do edital para 

financiamento dos projetos de R$19.200.000,00 (dezenove milhões e duzentos mil 

reais). 

Para a linha destinada aos projetos de ECOSOL o edital permitia a participação das 

Instituições federais e estaduais de ensino superior com incubadoras de EESs, e com 

as seguintes características: pelo menos 3 (três) anos de atuação, incubadoras com 

financiamento em fase de conclusão do PRONINC, incubadoras não contempladas 

pelo PRONINC, e com parceria com a universidade proponente para a execução do 

projeto.  

O prazo estabelecido pelo edital é de, no máximo, 15 meses a partir da data de 

liberação dos recursos. E o acompanhamento foi planejado para ocorrer por meio de 

análise de relatórios (parciais e final), verificação in loco por amostragem, e 

participação de evento regional ou nacional com apresentação de trabalho e 

publicação de artigo acadêmico. Os demais editais publicados até 2014 utilizaram as 

mesmas formas de acompanhamento. 
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A chamada pública do PROEXT 2010, com previsão orçamentária total de 

R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), apresentava 10 (dez) linhas temáticas, 

contendo também uma específica de Geração de Trabalho e Renda por meio de 

Incubação de EESs, com orçamento de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 

Também há previsão de propostas de atuação para apoio, capacitação e 

assessoramento para a autogestão de EESs na linha vinculada às atividades de pesca 

artesanal e aquicultura familiar. As condições para a participação da linha de ECOSOL 

foi de IES – Instituição de Ensino Superior - com incubadoras de EESs com, pelo 

menos, 2 (dois) anos de experiência na área, e ter parceria com a universidade 

proponente na execução dos projetos aprovados. As propostas aprovadas no edital 

desse ano tinham o máximo de 12 (doze) meses para a execução dos projetos (MEC; 

SESu; DIFES, 2010). 

Em 2011 o edital para chamada pública do PROEXT tinha 13 (treze) linhas temáticas, 

com uma específica para ECOSOL - Geração de Trabalho e Renda por meio de apoio 

e fortalecimento de EESs, e atividades de economia solidária distribuída em outras 

cinco linhas: Tecnologia para o desenvolvimento social, Pesca artesanal e aquicultura 

familiar, Redução das desigualdades sociais e combate à extrema pobreza, 

Desenvolvimento rural e Mulheres e relações de gênero. Nesse edital há previsão de 

apoio financeiro dependente de disponibilidade orçamentária do Plano Plurianual 

2012-2015, sem descrição de valor total para a chamada, apenas uma previsão de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por projeto e de R$150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais) por programa (conjunto articulado de projetos e ações de extensão). Foi 

estabelecido um limite de envio de propostas por linha temática, para projetos e 

programas de cada IES, significando um total de 21 (vinte e um) projetos e de 28 (vinte 

e oito) programas. A exigência para linha de pesquisa da ECOSOL foi de IES com 

experiência no trabalho de incubação de EESs ou que tenha intenção de criar uma 

incubadora, e a recomendação para as outras linhas que tenham como público-alvo 

os EESs, para que articulem com incubadoras, quando houver. O período de vigência 

para os projetos aprovados também é de 12 (doze) meses, no máximo (MEC; SESu; 

DIFES, 2011). 

No ano de 2013 o edital para chamada pública do PROEXT apresentou 16 (dezesseis) 

linhas temáticas, mantendo uma linha específica para economia solidária – Geração 
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de trabalho e renda por meio de empreendimentos econômicos solidários, e a 

presença de atividades de ECOSOL em outras seis linhas: Cultura e arte, Pesca e 

aquicultura, Desenvolvimento rural, Redução das desigualdades sociais e combate à 

extrema pobreza, Promoção da igualdade racial e Mulheres e relações de gênero. O 

limite máximo de propostas por IES foi determinado de dois projetos e de dois 

programas por linha temática. A previsão para valor de financiamento foi de até 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por projeto e de até R$150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) por programa, conforme disponibilidade orçamentária do Plano 

Plurianual 2012-2015. A previsão do período de vigência para execução das 

propostas aprovadas está estabelecida no edital para até 12 (doze) meses. Esse edital 

apresenta como condição geral para a participação ser IES pública municipal, 

estadual ou federal, não havendo especificidades para a linha temática de ECOSOL 

(MEC; SESu; DIFES, 2013). 

Em 2014, o edital de chamada pública para o PROEXT previu 20 (vinte) linhas 

temáticas, mantendo a linha específica de ECOSOL – Geração de trabalho e renda - 

por meio do apoio e fortalecimento de EESs, e a presença de ações de economia 

solidária em outras 10 (dez) linhas: Cultura e arte, Pesca e aquicultura, 

Desenvolvimento rural, Redução das desigualdades sociais e combate à extrema 

pobreza, Promoção da igualdade racial, Mulheres e relações de gênero, 

Comunicação, Inclusão produtiva e desenvolvimento regional e Juventude. Os valores 

para financiamento das propostas se mantiveram como os dois últimos editais, assim 

como o limite por IES de projetos e programas por linha temática. O apoio financeiro 

do edital ficou condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária do Plano 

Plurianual 2012-2015, e o período de previsão de duração foi de até o dia 31 de 

dezembro do ano de 2014. As condições gerais para participar do processo dessa 

chamada pública é ser IES pública municipal, estadual ou federal, não havendo 

especificidades para a linha temática de ECOSOL (MEC; SESu; DIFES, 2014). 

Em todos os editais houve previsão de repasse de recurso para as IES municipais e 

estaduais mediante o instrumento de convênio, mediante cadastro no SINCOV – 

Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse.   
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Após a apresentação dos principais pontos dos planos dos programas estudados, são 

agora apresentados os atores envolvidos nos seus processos de implementação e as 

relações construídas entre eles. 

 

5.2 DIVERSIDADE DE ATORES 

 

Nos casos estudados a implementação do processo de compra dos programas PNAE 

e PAA acontece sob a responsabilidade do Município e dos órgãos de administração 

pública direta e indireta, como previsto nos planos institucionais. Nos dois municípios 

estudados o edital para a realização de cada chamada pública é elaborado por 

burocratas administrativos municipais, com a participação direta de agrônomos e 

nutricionistas. A definição dos produtos de compra é estabelecida a partir dos 

cardápios elaborados pelas nutricionistas, que são orientadas pelos agrônomos locais 

(municipais e da Emater) sobre os produtos disponíveis localmente e em cada 

período. Para o PRONAF, as linhas de crédito ficam disponíveis pelos atores 

financeiros locais (Cresol e Banco do Brasil) e precisam ser procuradas pelas 

cooperativas. 

No caso da Cooperatvama, para o processo de formalização das ofertas, vendas e 

prestação de contas pela cooperativa para o PAA, esta recebe formação e assessoria 

dos técnicos da Prefeitura, técnicos da Emater e técnicos e estagiários da 

Unitrabalho/UEM. Assim é possível ver a articulação de uma policy network, no 

sentido apresentado por Brugué et al. (2005) para o processo de implementação 

desses programas. Esse trabalho de formação e assessoria é fundamental para a 

Cooperatvama, uma vez que seus trabalhadores ainda não possuem formação 

suficiente para participarem sozinhos dos programas de compra pública institucional 

federal. Também são os agrônomos que avisam a cooperativa sobre a abertura dos 

editais de chamada pública. 

Os agrônomos de Nova Tebas - um da prefeitura e dois da Emater - têm contato direto 

com a Cooperatvama e seus agricultores familiares associados. Segundo o secretário 

municipal da agricultura, a agrônoma da Emater, e a direção da cooperativa, há 
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estreita relação no trabalho frequente de parceria entre as duas organizações, 

atuando em conjunto principalmente para propiciar o acesso da cooperativa aos 

programas governamentais. E, ainda, há também uma relação de parceria dessas 

instituições com o incubadora Unitrabalho/UEM, embora a distância geográfica da 

incubadora (localizada a uma distância de 175 km, em Maringá) não permita a mesma 

relação do convívio.  

A Cooperatvama participou do programa PAA do início de sua constituição até o ano 

de 2016, quando atingiu um montante de vendas para o mercado não governamental 

compatível com a produção da cooperativa, levando a decisão de não participar desse 

programa público no ano de 2017. Ela nunca participou do programa PNAE por não 

conseguir documentação adequada (DAP Jurídica) em tempo. Pela linha PRONAF 

Agroecológico, a Cooperatvama conseguiu comprar sua primeira câmara resfriadora 

para armazenamento das polpas até os momentos de venda e de entrega. Nesse 

caso, o agente implementador do PRONAF foi a Cresol, que apesar do pouco 

relacionamento com os demais atores implementadores, é uma cooperativa de crédito 

do movimento de economia solidária. Essa proximidade de valores cooperativistas 

facilitou o processo de crédito, tornando-o mais acessível à cooperativa. A 

Cooperatvama realiza toda a sua movimentação financeira pelo Cresol por acreditar 

nos valores da organização financeira cooperativista. A relação de confiança 

construída fez com que a cooperativa solicitasse orientação mensal da Cresol quanto 

à sua organização contábil e financeira.   

No caso da Copavi não há a mesma relação com esses atores para a participação 

nos programas PAA, PNAE e PRONAF, uma vez que a cooperativa demonstra maior 

autonomia no processo. Segundo um dos entrevistados da direção da cooperativa, 

eles mesmos fazem a busca pelos editais públicos, também recebem informações do 

MST e da rede de contatos do movimento da economia solidária. A Copavi valoriza 

muito a formação educacional e envia para centros maiores seus membros 

interessados em cursar graduação e mestrado, em áreas de conhecimento que 

tenham relação com a cooperativa. Dessa forma, a cooperativa possui membros com 

formação e informação suficiente para buscar oportunidades de editais e para 

participar desses processos dos programas públicos. Para o PRONAF, o acesso foi 

realizado por meio do Banco do Brasil, que não possui relação com os demais 
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implementadores dos programas de apoio à economia solidária e nem com os valores 

do movimento, o que acaba tornando o processo de crédito bastante rígido, 

dificultando o acesso à cooperativa que não é dona da terra, como uma cooperativa 

originada de um assentamento de reforma agrária.  

A Copavi não participa mais do PNAE e do PAA desde o ano de 2013, quando a 

nutricionista retirou do cardápio de compra os produtos lácteos que a cooperativa 

fornece. Com isso, a quantidade de produtos possíveis para o fornecimento ficou 

muito pequena, levando a decisão por não participar mais dos programas. 

O PNAE era muito bom pra nós, porque nós conseguíamos produzir, e você 
garantia uma boa renda através do PNAE. Entregando na merenda escolar, 
[...] mas agora a quantidade é muito pequena, primeiro porque foram tirados 
os lácteos, e no nosso caso foi..., não sei explicar, é que também diminuiu o 
que nos foi ofertado por escola. 

Porque diminuiu, eu não sei explicar, eu tenho dúvidas. Eu sempre acho que 
tem alguma coisa assim..., algum outro que vai ser beneficiado que não seja 
o pequeno produtor (Relato de membro da direção da Copavi). 

 

Nesse caso ficou clara a discussão de Barret e Fudge (1981) sobre o implementador 

mudando a política pública, ao menos por um tempo. Pela linha PRONAF, a Copavi 

conseguiu adquirir equipamentos para agroindústria de processamento dos alimentos 

derivados da cana (cachaça, melado, açúcar mascavo), do leite (leite empacotado, 

iogurtes, manteigas e demais laticínios) e da panificação (pães, bolos, bolachas e 

outros). 

No Programa Territórios da Cidadania houve uma parceria entre Unitrabalho/UEM 

(entidade proponente) e Prefeitura Municipal de Nova Tebas (com compromisso de 

contrapartida) para a elaboração do projeto enviado para o Território Paraná Centro, 

onde geograficamente está localizada a cidade. O projeto aprovado forneceu à 

Cooperatvama a segunda câmara resfriadora para as polpas com capacidade de 20 

(vinte) toneladas e equipamentos para fabricação das polpas, adquiridos com 

recursos federais, e ainda um barracão construído pela prefeitura como exigência de 

contrapartida municipal e a doação do terreno por uma cooperada. Esse processo 

envolveu uma manobra de doação do terreno da cooperada para a prefeitura, para, 

em seguida, essa doação ser repassada para a cooperativa. Esse procedimento foi 

considerado adequado sob o ponto de vista do equilíbrio de forças e igualdade de 
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direitos do cooperativismo, pois impossibilita que a cooperada se sinta mais dona da 

cooperativa do que os demais, e ainda possibilitou o atendimento aos requisitos 

formais do edital, quanto à contrapartida do poder público municipal. Já a Copavi não 

está localizada em nenhum dos territórios geograficamente organizados e 

reconhecidos pelo programa, assim não teve acesso a ele.   

O programa ATER Mais Gestão foi implementado por meio dos técnicos do próprio 

programa, independentemente dos demais implementadores já citados, por isso não 

foi possível identificar criação de uma rede ou de parcerias. Além disso, foi percebido 

por parte dos implementadores entrevistados um isolamento com relação a outros 

atores que também implementavam outras políticas para essas cooperativas, como 

técnicos do Sebrae e da Emater. Houve a contratação de uma OSCIP não participante 

do movimento de economia solidária, que ganhou o processo de chamada pública por 

edital federal. As assessorias de gestão foram oferecidas por técnicos contratados 

pela OSCIP responsável e, no espaço geográfico em que estão localizados a Copavi 

e a Cooperatvama, um dos diretores técnicos responsável pelo setor e dois técnicos 

contratados pela OSCIP já tinham experiências anteriores com o movimento de 

economia solidária. Essa proximidade com os valores do movimento ECOSOL 

contribuiu bastante para que se chegasse até as necessidades dos cooperados. 

Conforme o depoimento de um técnico implementador desse programa, apesar das 

dificuldades de metodologia e de engessamento das tarefas, o trabalho realizado por 

essa OSCIP foi um dos melhores, avaliado nacionalmente pela equipe do programa, 

em comparação com os trabalhos desenvolvidos por outras OSCIPS contratadas. 

O PRONINC e o PROEXT foram os programas que financiaram a contratação de 

técnicos e alunos estagiários/bolsistas para a Unitrabalho/UEM, que, para a 

Cooperatvama, foi um importante ator institucional do processo de constituição da 

cooperativa e de implementação de outros programas governamentais.  

Nós temos um caso de amor com a Unitrabalho. [...] Quando foi em agosto 
de 2007, passou (sic) uns dois meses (que havia procurado a 
Unitrabalho/UEM), eu acho, um mês e pouco, aí ele (bolsista da 
Unitrabalho/UEM que havia sido procurado por uma líder do grupo) me ligou: 
- Eu tenho uma coisa boa pra te contar, deu certo, nós vamos poder atender 
vocês e tal. E aí foi aonde começou. Aí veio a professora Nezilda mais todo 
aquele pessoal que fazia..., os bolsistas. E aí eles começou a dar curso pra 
nós, de cooperativismo, de associativismo. Porque nós éramos um grupo 
informal. Estávamos na informalidade. [...] E aí resolvemos, aí a gente foi 
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mexer com tudo. Aí em 2008 que a gente formalizou ainda (Relato de membro 
da direção da Cooperatvama). 

O processo de implementação desses programas também começou por meio de edital 

de chamada pública para incubadoras universitárias, que, por sua vez, apresentavam 

projetos de trabalho de incubação, que após selecionadas e contratadas, realizavam 

a implementação das atividades planejadas por elas.  

Como trabalho de incubação, a Unitrabalho/UEM tem participado desde o momento 

anterior à constituição legal da Cooperatvama, com atividades como: cursos de 

formação em associativismo e cooperativismo; assessoria jurídica para a escolha do 

formato jurídico do empreendimento coletivo; assessoria contábil, administrativa, 

agronômica, para a agricultura agroecológica, e com os procedimentos burocráticos 

para a participação nos programas públicos e também para a prestação de contas no 

final dele. A incubadora chegou a oferecer cursos de formação para as cooperativas 

sobre como participar dos programas PAA e PNAE, a organizar uma cartilha 

explicativa a respeito dos programas e suas modalidades, e manuais explicativos 

sobre como preencher os documentos necessários para a participação (ROCHA et 

al., 2010).  

No caso da Cooperatvama não foram evidenciadas relações de atritos ou 

desentendimento entre os atores implementadores. O que transpareceu ao longo das 

entrevistas foi uma relação de cordialidade e parceria entre os atores da prefeitura, da 

Emater e da Unitrabalho/UEM. Apenas um momento delicado foi narrado por três 

entrevistadas, uma da direção da cooperativa, uma gestora pública e uma técnica da 

Unitrabalho/UEM, quando a prefeitura local tentou dar outro destino ao maquinário 

para processamento e armazenamento das polpas de frutas e ao barracão adquiridos 

com recursos do projeto do Programa Territórios da Cidadania. Alegando baixa 

produção da Cooperatvama, a prefeitura do município queria que o maquinário 

pudesse também ser utilizado por outra cooperativa local que produz polpa de frutas 

não orgânicas, o que inviabilizaria a certificação de orgânico para as polpas 

processadas da Cooperatvama. Nesse momento a direção da cooperativa pediu apoio 

e orientação da incubadora, que entrou em contato diretamente com a prefeitura 

exigindo que o equipamento fosse usado exclusivamente para produtos orgânicos e 

da Cooperatvama, conforme a destinação prevista no projeto que havia sido 

contemplado pelo Governo Federal, uma vez que isso caracterizaria desvio do 
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processo. Assim, a prefeitura recuou no pedido de partilha dos equipamentos e 

continuou atuando positivamente em prol da Cooperatvama e em parceria com a 

Unitrabalho/UEM, sem demonstrações de estremecimento nas relações. Nesse caso 

ficou explícita a relação de troca e barganha entre os atores implementadores, 

conforme apresentado por Arretche (2001) e Subirats et al. (2012). 

Por parte dos implementadores também apareceram situações de conflitos, conforme 

narrado por uma técnica da Unitrabalho/UEM e dois técnicos do Programa ATER Mais 

Gestão. Em alguns momentos havia duplicidade de tarefas entre os diferentes 

implementadores, o que levava a desconfortos de sensação, ora em forma disputa 

por quem faz o que, ora de estar trabalhando pelo outro que só está preenchendo 

relatórios e tirando fotos para a prestação de conta. 

Eu achei até uma de sobreposição de algumas atividades. Assim, alguns 
cursos de cooperativismo que nós já fazíamos, e daí algumas coisas, mas a 
gente tentou casar um pouco pra não ficar tanto sobrepondo uma coisa na 
outra. Até por isso, em algumas ocasiões a gente foi junto fazer as coisas pra 
não ficar vai um lá, daqui a pouco vai outro. [...] Às vezes tinha a sensação 
de estar trabalhando pelo outro, enquanto o outro preenchia o relatório 
(Relato de implementador da incubadora). 

Outro descontentamento percebido pelos dois técnicos do Programa ATER Mais 

Gestão se refere ao modelo engessado de plano de negócios que não estava 

adequando para a agricultura familiar e muito menos para a lógica de desenvolvimento 

da economia solidária. Como esses técnicos eram do movimento de economia 

solidária, conseguiam fazer a assessoria com as adaptações necessárias, mas viram 

outros técnicos do programa não conseguirem fazer essa adaptação. Isso provocou 

nos entrevistados a sensação de desperdício de recurso público, e de cansaço e 

descrédito por parte dos agricultores dirigentes das cooperativas. 

Tínhamos metas do programa e eu não podia implementar outros programas, 
apenas orientar as cooperativas. [...] Na verdade eles não precisariam de 
consultoria como oferecia o projeto, mas de assessoria (Relato de 
implementador 1 ATER Mais Gestão). 

A gente tinha um pré-diagnóstico para alimentar um sistema online de matriz 
SWOT, e a gente pegava o agricultor para tentar explicar para ele que a 
gestão da cooperativa que estava fraca era essa ou aquela, mas quando você 
chegava na propriedade você via que a prioridade não era a matriz SWOT, a 
prioridade era a alface que estava com bicho, era vaca que não estava dando 
leite, era o leiteiro que não tinha passado aquela semana. Eram coisas que a 
gente não conseguia resolver. Então a gente ficava tentando apagar fogo e 
não conseguia implantar bem esse projeto. [...] Mas nós fomos a campo e 
fomos embora, sabíamos falar a linguagem deles e fomos conseguindo fazer 
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alguma coisa. [...] O projeto era com a agricultura familiar, mas só tínhamos 
dois agrônomos, que não era suficiente (sic). [...] Se tivesse pegado o dinheiro 
do projeto e tivesse dividido entre as cooperativas, tinha resolvido muito mais 
o problema delas. [...] Eu acho que foi muito dinheiro investido para pouco 
resultado, pois eles usaram a metodologia errada. Eles pegaram a 
metodologia de uma empresa e tentaram colocar para a cooperativa de 
agricultura familiar e economia solidária. [...] E ainda que esse foi o projeto 
contratado por esse edital, que teve o melhor resultado (Relato de 
implementador 2 ATER Mais Gestão).  

No caso da Copavi, conforme já esclarecido anteriormente, há poucas relações com 

outros atores locais. A Unitrabalho/UEM esteve presente no desenvolvimento de um 

projeto de extensão universitária e as demais relações acabam sendo de parcerias 

para organizações de eventos locais do movimento e da política nacional de ECOSOL, 

como a organização das Conferências Regionais de Economia Solidária, entre outros. 

Quanto aos valores dos atores implementadores, relacionados ao movimento de 

economia solidária, ficaram evidentes nos relatos dos gestores municipais 

entrevistados do município de Nova Tebas, e nos técnicos que trabalham atualmente 

ou já trabalharam na Unitrabalho/UEM. Com relação aos técnicos da Emater, ficou 

mais evidenciado o foco na organização coletiva pelo fortalecimento produtivo e 

econômico do grupo, e não nos valores do movimento de economia solidária como 

outra forma de desenvolvimento. No programa Mais Gestão também ficou claro o 

desconforto gerado pela contratação de uma OSCIP que não pertencia ao movimento, 

e por isso não tinha incorporado os valores da economia solidária. Mesmo com a 

previsão, no plano institucional da política (edital público), para a contratação de 

técnicos com experiência em empreendimentos de economia solidária, isso não 

aconteceu em boa parte das contratações, possivelmente por falta desse profissional 

atuante no movimento.  

Os valores da produção orgânica e agroecológica foram identificados como elemento 

central, na direção da Cooperatvama, na direção da Copavi, na agrônoma da Emater 

de Nova Tebas e em técnicos que atuam ou já atuaram na Unitrabalho/UEM. 

Essa questão da produção orgânica, pra nós é uma questão política. Nós 
queremos produzir alimentos, mas nós queremos produzir alimentos com 
qualidade, e nós demos todo o nosso trabalho, e investimos todo nosso 
trabalho nisso (Relato de membro da direção da Copavi). 

Porque aqui é assim. A gente ainda não faz tudo conforme tem que ser, mas 
tem uma coisa que é prioritária pra nós em relação aos orgânicos, o uso do 
agrotóxico tem que ser banido. Eu posso estar falhando em alguma coisa na 
barreira, mas é coisa que eu vou melhorar, eu posso estar falhando em 
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alguma coisa na organização da minha propriedade, do solo, mas é coisa que 
vai trabalhando, mas o agrotóxico, isso está em ata, se passar em volta da 
propriedade é oito meses de suspensão, e se passar no meio da lavoura é 
um ano e oito meses de suspensão (Relato de membro da direção da 
Cooperatvama).  

Para os demais atores, a agroecologia não pode ser considerada como um valor 

central, mas que caminha em paralelo à atividade econômica, com peso bem maior 

para o econômico. A presença de atores implementadores descrentes nos valores da 

agroecologia e com prioridade para a produtividade e resultados financeiros provocou 

forte descontentamento por parte da direção de uma das cooperativas, que disse ter 

receio de algum produtor sentir-se “tentado” a retornar ao caminho mais fácil da 

produção agrária com venenos. 

Esses passageiros, que passam, eles não têm formação em fruticultura, 
muito menos em orgânicos, eles só vêm aqui e aprendem com a gente, coleta 
o que a gente já adquiriu de conhecimento, leva e vai embora. [...] Quando 
eles vêm, eles não estão preparados. A universidade não está preparando 
eles para trabalhar com a fruticultura e com agroecologia. Na verdade, eles 
estão preparados sabe pra que? Pra produzir grãos, soja, milho e trigo, para 
a agricultura do agronegócio, é pra isso, e pra vender veneno. Pra vender 
pacotes de produtos (Relato de membro da direção de cooperativa). 

Após a apresentação dos atores implementadores dos programas nacionais de apoio 

à economia solidária estudados, são agora evidenciadas as especificidades de 

contextos para cada um dos atores envolvidos. 

 

5.3 ESPECIFICIDADES DE CONTEXTO 

 

As duas cooperativas, unidades de análise dessa pesquisa, foram constituídas por 

agricultores sem condições de permanecerem na terra, sem o apoio de programas 

públicos, e possuem como princípio fundamental a agricultura orgânica. No entanto, 

cada uma delas apresenta condições que são próprias a sua origem e a sua história, 

e possuem peculiaridades que precisam ser consideradas para o processo de 

implementação de qualquer programa governamental. 

A Copavi possui a condição de ter sido formada a partir de políticas de reforma agrária 

e pertencer ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O MST possui forte 

articulação e estrutura nacional que incluem princípios de organização coletiva que 
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também estão presentes no movimento de economia solidária. Os grupos do MST 

possuem fortes características de formação política originado da própria construção 

do movimento e da busca por espaços na política, na sociedade e no campo rural, 

“com uma identidade e uma consciência que os insere nos embates políticos do nosso 

tempo” (CALDART, 2001, p. 211). Esse movimento de “luta” por terra, por direitos e 

por condições de trabalho faz com que os grupos busquem formação educacional e 

estrutura organizacional que propiciem a menor dependência possível dos demais 

setores da sociedade e de grupos políticos que os marginalizem. No caso da Copavi 

é possível perceber as características de: sentimento de pertencimento aos 

movimentos de ECOSOL e MST; incorporação de valores de coletividade presentes 

na história do cooperativismo; formação social e política; formação educacional em 

áreas de interesse da cooperativa (incluindo graduação, especialização e mestrado); 

autonomia em relação aos grupos locais (governamentais e não governamentais) que 

se manifestam contrários ao movimento; articulação com grupos nacionais que 

fortalecem o MST e o movimento ECOSOL; não detém a posse da propriedade da 

terra como possibilidade de fiança para crédito; adesão aos valores da agroecologia 

(produção orgânica, de pequenos produtores rurais e locais); entre outros. 

A Cooperatvama foi formada por pequenos agricultores de uma região de difícil 

acesso e com sérios problemas de êxodo rural. Sem condições econômicas de se 

manterem no campo, com a percepção do esvaziamento local e com forte sentimento 

de pertencimento à região, encontraram na coletividade uma alternativa para a 

promoção socioeconômica do grupo e do local. Esse grupo não demonstra muito 

envolvimento com o movimento social da economia solidária, embora encontre nele 

afinidade com os valores do cooperativismo, com os quais estão fortemente 

envolvidos. Outro valor primordial para o grupo se refere aos cuidados com o meio 

ambiente e com o ser humano propiciado pela produção orgânica. A cooperativa “abre 

mão” de qualquer oportunidade de negócio ou de acesso a recursos (governamentais 

ou não governamentais), no caso de colocar em risco a produção orgânica. O contexto 

inicial da Cooperatvama era de abandono local, de isolamento e de invisibilidade 

(conforme o depoimento de uma cooperada), com condições de difícil acesso no 

distrito de Poema, distante 16 Km (dezesseis quilômetros) da área urbana, no 

pequeno município de Nova Tebas.  
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O último que ficasse que fechasse a porteira. [...] Esse lugar vai acabar, era 
só..., nas manchetes, era o lugar pior que tinha, de violência, de políticas 
públicas. Que estava ficando cada vez mais difícil. Tudo, tudo muito difícil. 
Principalmente nós aqui de Poema, nós éramos os menos enxergados ainda 
(Relato de membro da direção da cooperativa). 

O município possui economia essencialmente rural e está localizado na região Norte 

Central Paranaense (CIDADE..., 2017), em um espaço conhecido como “Cinturão da 

Pobreza” do Estado, com concentração significativa de populações abaixo das linhas 

da pobreza e da indigência (GRUPO..., 2006). A estrada que dá acesso ao distrito de 

Poema é extremamente precária, estreita, com curvas, subidas e descidas 

acentuadas, com pedras e sem pavimentação (o tempo estimado para percorrer de 

carro os dezesseis quilômetros é de trinta a quarenta minutos). A partir da constituição 

da cooperativa, o local começou a ganhar visibilidade de organizações 

governamentais e não governamentais como prefeitura, governo federal e seus 

órgãos de execução dos programas, BNDES, Banco Mundial, universidades, Emater, 

organizações religiosas, associações nacionais e internacionais, Cresol, entre outros. 

Além disso, os agricultores começaram a vislumbrar a possibilidade de se manter no 

local e, a partir do primeiro ano de trabalho e resultados positivos, alguns agricultores 

que haviam migrado para centros urbanos maiores chegaram a retornar. 

A Cooperatvama é um grupo que tem pouca formação educacional formal, possui 

limitações quanto aos aspectos formais de gestão, de elaboração de projetos e de 

prestação de contas, por isso é bastante dependente dos implementadores dos 

programas públicos como a incubadora, a Emater, a prefeitura e outros.  Assim, as 

principais características da cooperativa são: forte sentimento de pertencimento ao 

local; ações orientadas por valores de coletividade e de práticas orgânicas; 

consciência sobre a força da cooperativa; menor consciência e participação no 

movimento social de ECOSOL; dependência dos implementadores para questões 

formais de gestão, elaboração de projetos e prestação de contas; localização distante 

e de difícil acesso; se encontra em estágio inicial no processo de industrialização dos 

seus produtos in natura. 

A partir das peculiaridades de cada cooperativa serão relatadas algumas 

especificidades no contexto de implementação dos programas estudados. 
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Em relação ao PAA, ao PNAE e ao PRONAF, a Copavi têm encontrado bastante 

dificuldade de acesso. No PAA e no PNAE essa dificuldade fica evidenciada pela falta 

de diálogo com a prefeitura (com bandeira política contrária ao MST e sem afinidades 

com os valores da ECOSOL), que é responsável pela gestão local dos programas, e 

ainda pela retirada dos seus produtos do cardápio de compra. Quanto ao PRONAF 

também tem encontrado problemas com os procedimentos burocráticos junto ao 

Banco do Brasil, e na dificuldade de acesso à linha de capital de giro do programa. De 

qualquer forma, o acesso às linhas de crédito da agroecologia e da agroindústria 

permitiu à cooperativa estruturar o seu atual processo produtivo com o processamento 

dos produtos in natura. 

Por outro lado, a Cooperatvama tem encontrado bastante apoio da prefeitura local 

para participação do PAA e do Cresol para acessar o PRONAF. O PAA foi importante 

para o momento inicial da cooperativa por oferecer suporte econômico até conseguir 

um mercado externo suficiente para colocar sua produção. Quanto ao PNAE, a 

cooperativa não conseguiu organizar os documentos para o reconhecimento da DAP 

jurídica em tempo para participar dos editais de compra, e com a comercialização em 

volume suficiente pelo mercado não governamental, nesse momento não tem 

demonstrado interesse em acessar esse programa. Quanto ao PRONAF, há uma boa 

relação da Cooperatvama com o Cresol, e há também uma conformidade de valores 

quanto à importância do cooperativismo. Assim, as transações para o acesso à linha 

de agroecologia acabaram fluindo muito bem em todas as vezes em que buscaram o 

programa. 

Quanto aos programas de compra institucional é interessante ressaltar o quanto foram 

importantes nos estágios iniciais das cooperativas, pois ofereceram uma alternativa 

de comercialização e renda com significativo suporte financeiro para o custeio dos 

custos fixos. No entanto, as duas cooperativas demonstraram ter superado o processo 

de dependência das compras governamentais, e hoje priorizam a comercialização 

com outros mercados. 

O programa Territórios da Cidadania foi disponibilizado pelo Governo Federal em dois 

territórios paranaenses e apenas a região da Cooperatvama foi contemplada. O 

reconhecimento da região como território de acesso ao programa aconteceu em 

função das condições socioeconômicas do local, em especial aos altos índices locais 
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de pobreza, que levaram a uma organização dos municípios para se enquadrarem no 

processo de reconhecimento territorial e para a gestão conjunta do programa.   

Para oferecer o suporte necessário à Cooperatvama ao acesso aos programas PAA, 

PNAE, PRONAF e Territórios da Cidadania, o secretário da agricultura do município 

de Nova Tebas aponta os problemas de condições das estradas, de número reduzido 

de profissionais (um único agrônomo) e de veículo (um carro para atender toda a 

extensão do município) como principais dificuldades da prefeitura no processo de 

implementação. A agrônoma da Emater também relata os problemas de extensão 

territorial do município, das condições das estradas, do número limitado de agrônomos 

e de veículos da instituição como fatores limitadores do processo de implementação 

desses programas.  

Outro ponto importante está na afinidade das instituições implementadoras com os 

valores do movimento social de economia solidária. Enquanto na prefeitura há uma 

sintonia com os valores da economia solidária como forma de desenvolvimento 

alternativa, na Emater os programas são considerados apenas como uma forma de 

inserção socioeconômica dos agricultores. O maior envolvimento com os valores da 

ECOSOL leva ao fortalecimento do movimento social e à priorização da 

implementação dos programas de apoio à economia solidária como estratégia de 

desenvolvimento, como uma forma de economia alternativa e do ser humano, 

enquanto o não envolvimento com esses valores leva ao uso dos programas apenas 

como alternativa de resultados econômicos. 

Quanto ao ATER Mais Gestão, as duas cooperativas disseram ter recebido 

assessorias bastante interessantes para suas necessidades, embora a Cooperatvama 

tenha demonstrado maior aproveitamento, uma vez que os diretores da Copavi já 

possuem maior formação de gestão e contabilidade. O maior problema desse 

programa foi relatado pelos técnicos implementadores com relação à metodologia de 

plano de negócio não adequada para a realidade da agricultura familiar e para os 

valores da economia solidária, exigindo muito esforço dos técnicos na tentativa de 

adaptação. Esse esforço de adaptação só foi possível dado que os dois técnicos 

entrevistados tinham experiências anteriores com a metodologia de incubação para 

os EES de agricultura familiar, e eles dedicaram algum tempo para ouvir com atenção 

os cooperados, na tentativa de aproximar o instrumento de plano de negócios à 



134 
 

 
 

realidade deles. Os técnicos implementadores relataram que, ainda assim, pouco foi 

conseguido, já que os prazos de execução das tarefas também eram muito apertados. 

E com relação ao PRONINC e ao PROEXT, houve relato de dificuldades por parte 

dos técnicos da Unitrabalho/UEM no sentido de alta rotatividade dos alunos 

estagiários bolsistas, pela natureza temporária do estágio, e da falta de veículos e 

motorista para levar alunos e técnicos até as cooperativas rurais e distantes. Na 

Universidade os veículos ficam à disposição de toda a IES e só podem ser dirigidos 

por motoristas da instituição, assim, muitas vezes ocorre do veículo e do motorista 

não estarem disponíveis para a realização das atividades de implementação, 

demonstrando as dificuldades que o controle e a centralização dos recursos de 

implementação podem representar.     

 

5.4 PLANOS DE AÇÃO - ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

São os atores implementadores que definem o plano de ação e as estratégias para o 

processo de implementação de cada programa. Os principais implementadores dos 

programas de apoio à economia solidária apresentados no caso são a incubadora 

Unitrabalho/UEM, Emater, Prefeituras, Cresol, Banco do Brasil, e equipe ATER Mais 

Gestão. 

Os planos dos programas PAA e PNAE apresentam estratégias de implementação já 

bem definidas e rígidas, com pouca possibilidade de flexibilidade de planejamento de 

ações locais pelos implementadores. Por isso, as prefeituras das cidades de 

Paranacity e de Nova Tebas realizam basicamente as etapas previstas pelos planos 

dos programas, com variação apenas para a definição de cardápios e na 

determinação na prioridade dos produtos a serem comprados. 

Considerando a distância da Unitrabalho/UEM até as cooperativas atendidas pela 

incubadora, o plano de ação da incubadora, desenvolvido para a implementação do 

PAA e do PNAE, priorizou a oferta de cursos de formação e elaboração de uma 

cartilha (ROCHA et al., 2010). Tanto os cursos oferecidos, como a organização da 
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cartilha, foram didaticamente organizados para orientação de todo o processo de 

acesso aos programas, incluindo orientação específica para o preenchimento dos 

documentos necessários. Além disso, há uma organização de visitas conforme a 

necessidade da Cooperatvama, pois a Copavi não demanda orientações para acessar 

esses programas. A incubadora também oferece orientações por telefone e atende 

aos chamados da cooperativa. A agrônoma da Emater de Nova Tebas e o agrônomo 

da prefeitura de Nova Tebas fazem visitas frequentes à Cooperatvama para 

divulgação dos editais e assessoria para a participação desses programas. E, ainda, 

a equipe de técnicos do programa ATER Mais Gestão também ofereceu apoio à 

Cooperatvama para a participação e organização contábil do PAA. 

Conforme o depoimento da agrônoma da Emater de Nova Tebas, como há poucos 

profissionais da Emater para uma área geográfica relativamente grande e de difícil 

acesso, uma das estratégias adotada é priorizar o atendimento aos grupos, 

cooperativas e associações, pois assim conseguem chegar até o maior número de 

agricultores familiares. Eles dividem o território entre os três agrônomos da Emater 

local, e cada um deles fica responsável por uma região. Os trabalhos dos agrônomos 

da Emater são orientados a partir de dois eixos de atuação, direcionados aos 

agricultores familiares: assistência técnica para a produção (com foco na agroecologia 

e sustentabilidade) e organização econômica e social da agroindústria (pré-

industrialização dos produtos). Por causa do foco de atendimento aos grupos, a 

Cooperatvama recebe atendimento prioritário da instituição. Segundo a agrônoma 

entrevistada, esses programas são considerados “carros chefes” para os técnicos da 

Emater, pois conseguem bons resultados econômicos para as cooperativas com a 

implementação deles. 

Na Copavi, os programas PAA e PNAE foram acessados pela própria cooperativa, a 

partir da organização da chamada pública pela prefeitura. Não houve estímulos, 

incentivos ou avisos à cooperativa, que há algum tempo não está entre os grupos 

prioritários desses programas gerenciados pela prefeitura de Paranacity, embora 

apresente as características do grupo alvo descritas no plano dos programas federais. 

Na opinião dos diretores entrevistados, esse tratamento representa um 

distanciamento da prefeitura do município de Paranacity, por divergências com a 

cooperativa, ocorridas em momentos de disputa eleitoral municipal.   
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Quanto ao PRONAF, a Cresol de Nova Tebas considera a Cooperatvama como um 

grupo prioritário do programa e não espera ser procurada pela cooperativa, mas a 

visita regularmente. Por outro lado, em Paranacity, o Banco do Brasil tem aplicado o 

trâmite burocrático convencional do programa quando procurado pela Copavi, sem 

maiores orientações sobre possibilidades e alternativas de linhas de crédito. Esses 

comportamentos diferenciados entre os dois grupos de implementadores para o 

mesmo programa parece ter relação direta com a aproximação ou o afastamento dos 

implementadores com os valores da ECOSOL. 

O acesso da Cooperatvama ao programa Territórios da Cidadania se deu por meio de 

uma parceria entre a Unitrabalho/UEM (entidade proponente) e a prefeitura de Nova 

Tebas (parceria e contrapartidas), possibilitando a aquisição de infraestrutura física 

para a cooperativa, e de equipamentos e maquinários para o processamento dos 

produtos in natura.   A prefeitura da cidade tinha duas possibilidades de plano de ação: 

adaptar um barracão já existente às necessidades da Cooperatvama ou construir um 

barracão novo em terreno doado por uma cooperada. Assim, os agricultores foram 

consultados e, em assembleia, decidiram pela construção do barracão novo. O 

planejamento da construção foi realizado e executado pela prefeitura. Os técnicos e 

estagiários da Unitrabalho/UEM, o agrônomo do município e uma engenheira de 

alimentos cedida pela prefeitura, articulados em rede de trabalho, ofereceram suporte 

para compra dos maquinários para o resfriamento e o processamento das polpas. A 

engenheira de alimentos ficou responsável pelo acompanhamento da instalação dos 

equipamentos e pelo reconhecimento/certificação oficial da produção orgânica. 

A equipe do ATER Mais Gestão fez o planejamento das visitas e do trabalho seguindo 

a rígida previsão do plano do programa. As atividades foram planejadas para 

acontecer por meio de visitas (número de visitas pré-determinado no edital), 

distribuídas em 24 (vinte e quatro) meses com uma ordem de desenvolvimento: 1- 

Realização de diagnóstico dos problemas de gestão da cooperativa com descrição 

das áreas funcionais da cooperativa (financeiro, recursos humanos, produção e 

marketing); 2- Desenvolvimento de um plano de aprimoramento apresentando 

soluções para os problemas encontrados no diagnóstico e capacitação dos gestores; 

3- Acompanhamento técnico da implementação do plano de aprimoramento pela 

cooperativa; 4- Verificação de necessidades de atualizações ou ajustes no plano de 
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aprimoramento; 5- Realização de avaliação do processo e finalização do projeto. 

Conforme o depoimento dos técnicos do programa, o planejamento da divisão 

territorial de visitas às cooperativas tornou o programa com alto custo de logística. 

Outro problema no plano de ação foi encontrado na metodologia de plano de negócios 

determinada pelo plano do programa, que não atendia a necessidade da realidade da 

agricultura familiar e da economia solidária. Por isso uma série de adaptações foram 

realizadas por eles, embora nem todos os técnicos do programa tivessem 

conhecimentos para essa percepção e adaptação. 

Em relação ao PRONINC e ao PROEXT, a incubação universitária de EESs acontece 

por meio de técnicos e alunos/estagiários bolsistas selecionados para participarem do 

processo de implementação dos programas de incubação. O número reduzido de 

técnicos e de alunos para atender a uma grande demanda de formação, orientação e 

incubação, e a rotatividade própria da participação de alunos estagiários fizeram com 

que os trabalhos fossem organizados por áreas de conhecimento e não por projetos 

específicos, como previam os editais. Dessa forma, em vez de formarem grupos por 

projetos específicos (agricultura familiar, reciclagem, artesanato), conforme previam 

os projetos, os trabalhos foram planejados por área de conhecimento (psicologia 

social, assistência social, agroecologia, gestão, entre outros). As visitas e trabalhos 

foram organizados pelos próprios grupos, sob a coordenação de uma técnica 

administrativa da incubadora e dos professores coordenadores dos projetos.  

É importante destacar a distância que a Universidade está das cooperativas: são 175 

km (cento e setenta e cinco quilômetros) até a Cooperatvama em Poema – Nova 

Tebas, e 78 km (setenta e oito quilômetros) até a Copavi em Paranacity. Por isso o 

cronograma de visitas foi planejado conforme a disponibilidade dos veículos e 

motoristas da universidade. 

Os grupos de agroecologia a serem incubados pela Unitrabalho/UEM são 

selecionados conforme a busca dos próprios grupos (já organizados ou não) ou de 

parceiros como Emater e prefeituras, dentro de um espaço geográfico em que haja 

viabilidade para as visitas e acompanhamentos. Não há uma delimitação específica 

de distância para o atendimento, mas uma análise realizada pelos professores e 

técnicos. A Cooperatvama se encontra a uma distância incomum para o atendimento 

da incubadora, mas ela foi selecionada para o processo de incubação devido à busca 
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insistente do grupo de agricultores e por suas características de grupo com afinidades 

ao movimento de economia solidária.  

 

5.5 ESPAÇOS DE DISCRICIONARIEDADE 

 

A decisões tomadas pelos atores no processo de implementação depende muito do 

espaço deixado pelo plano institucional do programa e das realidades de cada 

contexto. Nos programas PAA e PNAE os planos trazem uma descrição com detalhes 

e clareza do processo de implementação. As regras das operações para a elaboração 

dos editais para chamada pública e até organização para o cardápio são 

estabelecidas nacionalmente e parecem não deixar muito espaço de 

discricionariedade, a não ser para a seleção dos alimentos que compõem o cardápio 

conforme a produção local e as preferências do profissional de nutrição responsável. 

Nesse caso ficou nítida a influência dos atores locais no sentido de propiciar e 

estimular a utilização desses programas pela Cooperatvama, e no sentido de 

desestimular a utilização deles pela Copavi. Esses direcionamentos parecem ocorrer 

conforme a relação do implementador com os valores do movimento da economia 

solidária, conforme explicado por Lima e D’Ascenzi (2013), que dizem que as decisões 

dos implementadores nos espaços de discricionariedade são tomadas com base em 

sistema específico de ideias e valores. Assim, a afinidade da prefeitura de Nova Tebas 

com os valores da economia solidária promoveu maior disposição dos atores 

implementadores, para que a Cooperatvama tivesse acesso aos programas, ainda 

que a cooperativa não tivesse muitas condições de gestão e de informações. 

Por outro lado, na prefeitura de Paranacity a não compatibilidade de valores com a 

economia solidária e com o MST fez com que os atores implementadores tornassem 

mais difícil o acesso aos programas pela Copavi, ainda que esta cooperativa estivesse 

em melhores condições de produção industrial (leite e derivados, panificados, entre 

outros) e de gestão e informações do que a Cooperatvama. 

No caso do PRONAF, isso também ficou evidenciado. Mesmo se tratando de um 

programa com detalhada prescrição institucional (plano), do seu processo altamente 
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burocrático de implementação, houve diferença de tratamento e por isso de condições 

de acesso pelas cooperativas.  A Cresol, enquanto implementador com fortes ligações 

com o movimento e com os valores da economia solidária, propiciou melhores formas 

de acesso da Cooperatvama ao PRONAF, e por outro lado o Banco do Brasil, 

implementador sem ligação com esse movimento e valores, fez com que o acesso da 

Copavi ao programa ficasse bastante restrito. 

O programa ATER Mais Gestão, cujo plano institucional também é altamente 

prescritivo quanto ao processo de implementação, foi necessária a adaptação do 

processo, de acordo com a realidade e com os valores da agricultura familiar e da 

economia solidária. Conforme relato dos técnicos, foi necessário um grande “jogo de 

cintura” para realizar as alterações metodológicas que conseguissem adaptar o plano 

de negócios de maneira a atender a realidade das cooperativas de agricultura familiar 

e de economia solidária, embora outros técnicos não participantes do movimento e 

sem vínculo com os valores da ECOSOL não tenham percebido ou realizado tal 

adaptação. Silva e Melo (2000) dizem que é inevitável essa adaptação do programa, 

pois, na fase de elaboração, há limites de conhecimento e de previsão da realidade 

da implementação. 

Já nos programas Territórios da Cidadania, PRONINC e PROEXT os planos são muito 

pouco prescritivos para o processo de implementação e permitem maior flexibilidade 

dos implementadores. Os resultados alcançados por esses programas foram 

mencionados pela direção da cooperativa e pelos implementadores como muito 

positivos. Esses programas possibilitaram um processo mais democrático nas 

decisões diárias, flexível no que se referem às adaptações necessárias para as 

práticas de implementação, e ainda levaram a produção de práticas inovadoras e 

melhor atendimento à necessidade local, como narrado em entrevista. Esse caso 

permite interpretar o plano conforme o contexto (HILL, 2006) e criar um espaço para 

práticas inovadoras e criativas para o programa (SILVA; MELO, 2000). 

Os meninos (alunos e técnicos bolsistas) tiveram ideias de implementação de 
tecnologias sociais de baixo custo, como é o caso das hortas mandalas, como 
é o caso das fossas sépticas e cisternas, e também as estufas de bambu, que 
são uma outra tecnologia. Essas coisas nem estavam previstas no projeto, 
mas os meninos, técnicos, fizeram um curso, viram que era interessante e 
levaram isso também. E eles fizeram isso, eles trabalharam isso como 
unidades de referências que seriam replicadas (Relato de implementador da 
incubadora). 
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As práticas narradas encontram embasamento em Lipsky (1980), quando diz que são 

os atores implementadores que realmente decidem e fazem a política, em suas 

interações no processo de implementação. 

 

5.6 CONFLITOS ENTRE NÍVEIS DE GOVERNO 

 

O Brasil é um país federalista com três entes federativos: União, Estados e Municípios 

e, de acordo com Farah e Barboza (2000) e Farah (2001), a partir dos anos 90 os 

governos subnacionais têm ganhado importância no policy making, com um 

movimento de descentralização, passando a exercer novas funções e atribuições, 

inclusive no processo de formulação. Assim, para o processo da política vão sendo 

integrados vários órgãos da administração pública com a sociedade civil e suas 

organizações. Essa integração envolve uma colaboração intersetorial e entre 

diferentes agências governamentais, e ainda uma articulação intergovernamental 

vertical (entre diferentes níveis de governo) e horizontal (entre diferentes atores do 

mesmo nível de governo). E, ainda, os próprios beneficiários da política também 

passam a ser sujeitos da política. 

No Estado do Paraná os programas de apoio às cooperativas de economia solidária 

só apareceram em um governo estadual com forte diálogo com o governo federal 

(governo Requião do PMDB), na Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e 

Ensino Superior, cuja secretária era do PT, o mesmo partido que o governo federal. 

O programa foi implementado como extensão universitária, em linhas de atuação que 

atendiam os diferentes campos da economia solidária. Após a troca de partido político 

no governo estadual (PSDB), no ano de 2011, não houve mais programas de apoio à 

economia solidária com a participação do Estado do Paraná, seja com formulador ou 

implementador. No relato de um gestor público do estado, no ano de 2011 foi 

devolvido aos FIA – Fundo para Infância e Adolescência -, BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - e BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - o valor total de R$28.000.000,00 (vinte e oito 

milhões de reais), que havia sido pleiteado pelo governo anterior para o 
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desenvolvimento de programas estaduais de apoio à economia solidária. No ano de 

2015, foi apresentado ao Estado um Plano Estadual de Desenvolvimento da 

Economia Popular Solidária do Paraná, construído como resultado da III Conferência 

Estadual de Economia Solidária – COESOL -, realizada em julho de 2014. No entanto, 

esse tema nunca entrou na agenda do governo estadual, portanto atualmente não há 

lei estadual de apoio à economia solidária, conselho estadual de economia solidária, 

nem mesmo algum orçamento para economia solidária. Nesse caso é evidente a não 

abertura de agenda para um movimento social vinculado a partidos de esquerda, e 

com diálogo com partidos que se encontram em disputa no cenário eleitoral.  

A articulação intergovernamental vertical está presente nos casos do PAA e PNAE, 

em que os programas federais são administrados localmente pelas prefeituras. No 

município de Paranacity os governos locais eleitos têm sido de partidos contrários ao 

do governo federal, portanto a dificuldade de acesso aos programas pela Copavi pode 

também ser explicada como um conflito entre governos que se encontram em disputa 

eleitoral. Por outro lado, os governos municipais eleitos no município de Nova Tebas 

têm sido de partidos em diálogo com o do governo federal, por isso a Cooperatvama 

tem encontrado facilidade para acesso aos programas. 

Os programas PRONAF, Territórios da Cidadania, PRONINC e PROEXT são 

formações de articulação intergovernamental horizontal. O PRONAF é implementado 

pelo Banco do Brasil - uma autarquia federal ou a Cresol – uma cooperativa de crédito 

considerada organização da sociedade civil, e não há sinais de conflitos entre eles e 

os demais órgãos intergovernamentais responsáveis pelo programa. O programa 

Território Paraná Centro foi constituído por uma organização entre 29 (vinte e nove) 

municípios da região central do Paraná, para, juntos, acessarem o programa Paraná 

Centro. Essa articulação territorial foi gerenciada por um Grupo Gestor formado por 

representantes dos municípios, com a promoção de negociações e barganhas para 

se chegar à realização de vários projetos para o desenvolvimento local, incluindo o 

importante projeto que forneceu infraestrutura para a Cooperatvama. E ainda o 

PRONINC e o PROEXT são articulações do governo federal com o núcleo 

Unitrabalho/UEM com interação de trocas e negociações, porém sem maiores 

conflitos.     
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Nos casos do PRONAF, do PRONINC e do PROEXT, o governo federal atuou 

diretamente nos espaços locais, por meio de seus órgãos e com participação da 

sociedade civil, sem articulação com os demais entes federativos.  

É importante retratar que não existiu nesses programas federais qualquer forma de 

coordenação intergovernamental, pois nos depoimentos de dois gestores públicos 

federais (SENAES e SDT/MDA), o mais importante sempre foi ser direcionado pelo 

princípio da democracia que rege o cooperativismo (adesão voluntária) e o movimento 

da economia solidária (autogestão), por isso não foram planejadas formas de “forçar” 

qualquer participação dos governos subnacionais, imperando a adesão voluntária de 

cada gestor público local.  

 

5.7 ANÁLISE GERAL 

 

A partir de uma análise geral da política nacional de economia solidária, dentro do 

período de existência da SENAES (2003 a 2015), por meio do processo de 

implementação dos programas de apoio às cooperativas de agroecologia estudados, 

foi possível verificar alguns pontos que merecem destaque. 

Considerando o depoimento de dois membros da Rede de Gestores e de uma gestora 

pública federal, é possível dizer que a condução federal da política nacional de 

economia solidária teve estratégias diferentes em três momentos : 1 – estratégia de 

expansão nacional por meio das organizações governamentais e não governamentais 

apoiadoras do movimento (incubadoras, universidades, organizações do terceiro 

setor), com algum espaço para os programas de Estados (reconhecimento da falta de 

“fôlego” do governo federal); 2 – estratégia de expansão nacional ainda focada nas 

organizações de apoio ao movimento, com uma forte tendência para atuação direta 

aos EESs; 3 – estratégia de expansão com foco nos apoiadores, com abertura para 

as políticas municipais das grandes cidades. Conforme o depoimento de um gestor 

federal da SENAES, essa estratégia inicial de priorizar as entidades de apoio ao 

movimento de economia solidária foi uma escolha para tentar usar o pouco recurso 

disponível nesse momento de criação e estruturação da SENAES, utilizando os atores 
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que já estavam envolvidos com os valores do movimento e já detinham conhecimento 

técnico e de campo.  

Se, por um lado, esse direcionamento possibilitou o fortalecimento das organizações 

de apoio à economia solidária e também do próprio movimento, que passou a ter 

recursos para tentar transformar sua agenda em políticas governamentais, também 

sofreu algumas críticas. Uma delas consiste na possibilidade de captura do 

movimento pelo governo; outra se refere à destinação de recursos mais para a 

manutenção das organizações apoiadoras do movimento, do que para apoio e 

fortalecimento dos próprios EESs (conforme depoimento de um membro da direção 

de Cooperativa), e, ainda, dos gestores públicos municipais, por não conseguirem 

recursos para o desenvolvimento de programas municipais.  

Vai sendo construída essa estrutura assim (de políticas de economia 
solidária), em determinado momento ela até atrapalha. Não que... Também 
tem o pessoal que tem que se manter (do movimento ECOSOL), outros tem 
que se manter e tal, e as vezes o empreendimento fica mantido. [...] A 
pirâmide tem que ser invertida, né. Eu empreendimento tenho que estar na 
frente (dos investimentos governamentais), e não o contrário (Relato de 
membro da direção de cooperativa). 

Quanto à captura do movimento pelo governo, os depoimentos dos gestores públicos 

que compõem a Rede de Gestores consideram uma forte organização e autonomia 

do movimento de ECOSOL. A grande maioria dos atores governamentais 

(implementadores, burocratas, secretários, entre outros) envolvidos com esses 

programas de apoio à economia solidária é também parte do próprio movimento, com 

liberdade para atitudes de embates e de crítica ao governo, no sentido de atender as 

demandas do movimento. Apesar de não ser o objeto de discussão dessa pesquisa, 

os atores do movimento entrevistados demonstraram bastante autonomia em relação 

ao governo. Essas observações preliminares da pesquisa exploratória abrem espaço 

para outras pesquisas sobre o tema.  

No que se refere à crítica de destinação dos recursos mais para as organizações 

apoiadoras do que para os próprios EESs, apontada por três técnicos entrevistados e 

por um membro da direção da cooperativa, também aparece como oportunidade para 

uma nova investigação. De qualquer forma, tanto os diretores das duas cooperativas 

como os técnicos entrevistados reconhecem a importância do fortalecimento dessas 

organizações apoiadoras para os próprios EESs. Talvez seja o caso de uma avaliação 
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da equipe de governo no sentido de dividir melhor o direcionamento dos recursos, 

sem deixar de atender aos dois grupos. 

Já os gestores municipais apresentaram duras críticas por não receberem apoio ao 

desenvolvimento de planos e programas de apoio à ECOSOL municipais. Como no 

período de criação da SENAES já haviam muitas experiências de governos 

subnacionais, os gestores municipais envolvidos com o movimento se sentiram 

frustrados por não receberem apoio a essas experiências e a novas iniciativas locais. 

Esse foi um assunto bastante discutido no Conselho Nacional de Economia Solidária 

– CNES -, provocando uma divisão interna no conselho, porém prevaleceu a decisão 

que teve maior apoio do respeitado secretário Paul Singer.  

Com relação à agenda do governo federal, todos os gestores e técnicos membros do 

movimento entrevistados foram unânimes ao dizer que o tema ECOSOL sempre 

esteve à margem. Quanto aos motivos que levaram a esse lugar não prioritário na 

agenda de um governo federal com forte diálogo com o movimento, também foi 

unanimidade a constatação de um campo de disputa com o setor de agronegócios e 

suas “cooperativas” com foco estritamente no econômico (liderados pela OCB – 

Organização de Cooperativas do Brasil). Esse grupo sempre teve forte poder político 

no legislativo e também na economia do país, levando também à maior poder de 

barganha no governo federal.  

Outros motivos também foram apresentados como movimento de ECOSOL sem força 

política, dificuldades internas ao movimento para se articular e produzir políticas em 

escala, e ainda uma prioridade de direcionamento do presidente Lula ao grupo dos 

catadores. Dessa forma, a única política nacional aprovada pelo Congresso Federal 

foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, embora a lei nacional (tema principal do 

movimento) que regule e caracterize a economia solidária e seus EESs ainda se 

encontre em tramitação no Congresso Federal. 

A articulação intersetorial dos programas nacionais de apoio à economia solidária 

ficou evidente nos relatos dos entrevistados e nos planos das políticas. Pode-se dizer 

que essa intersetorialidade entre diferentes ministérios e secretarias é fruto de uma 

estratégia inicial da SENAES, de construção de diálogos e de formação de agentes e 

de equipes em outros ministérios e em outras secretarias, conforme relato do gestor 
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público. Com o objetivo de conseguir uma rede de expansão das políticas de 

economia solidária, esse trabalho junto aos outros setores do governo foi considerado 

prioridade por um dos gestores da SENAES, e o resultado pode ser visto no caso dos 

programas de apoio às cooperativas de agroecologia.  

Eu fui para trabalhar na SENAES em uma área de disseminação, estudos 
e formação para a economia solidária, que se constituiu em um 
departamento de estudos e divulgação. Que seria um departamento para 
educação em economia solidária. A responsabilidade desse departamento 
foi, no primeiro momento, basicamente atuar em três temas: a primeira foi 
o levantamento nacional, constituir um sistema de informações e promover 
estudos para o reconhecimento da economia solidária no Brasil;  a segunda 
tarefa foi, como a economia solidária era pouco conhecida pela sociedade, 
era promover a divulgação e disseminação de informações sobre a 
economia solidária, torná-la mais conhecida; e a terceira tarefa do 
departamento foi de educação, de formação. Formação de gestores 
públicos, lideranças e dos próprios agentes envolvidos nos programas de 
economia solidária. [...] Essa é uma característica que a gente identificou, 
que uma política de economia solidária é intersetorial, que dialoga 
fortemente com outras políticas. Em determinado momento 65% (sessenta 
e cinco por centro) das políticas de economia acontecia na agricultura 
família, com ministério próprio para isso, o MDA. [...] Gerando uma forte 
interlocução com o MDA, que nós procuramos fazer (Relato de um gestor 
público federal). 

 

Ainda nesse sentido de intersetorialidade, para o processo de implementação dos 

programas de apoio à ECOSOL ocorreu o envolvimento de atores governamentais e 

não governamentais em um policy network bastante positivo, conforme denominado 

por Brugué et al. (2005), ou ainda uma articulação entre diversos atores da sociedade 

com o Estado (FARAH; BARBOZA, 2000; FARAH, 2001). Conforme relato dos 

membros da direção das cooperativas, as ações realizadas por organizações 

apoiadoras do movimento de ECOSOL foram bastante positivas e com melhores 

resultados do que aquelas realizadas por atores que não pertencem ao movimento 

social, tanto do ponto de vista dos valores como dos conhecimentos técnicos próprios. 

Essa percepção também esteve presente no relato dos técnicos implementadores. 

Considerou-se então que o processo de implementação é melhor realizado quando 

feito por apoiadores do movimento. Essa observação também foi feita no trabalho de 

Bitelman (2008). Da mesma forma, a contratação de uma Organização Social não 

participante do movimento para a implementação de programas de apoio à economia 

solidária pode ser considerada comprometedora dos resultados no que se refere às 

peculiaridades dos EESs, especialmente para aqueles constituídos por agricultores 

familiares.  
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No relato de um dos gestores da SENAES, a criação dessa secretaria e os programas 

de apoio à economia solidária realizados podem ser considerados um processo de 

“aprender fazendo”, já que não havia modelos ou experiências anteriores suficientes 

para o processo de transformação do tema do movimento social de economia solidária 

em programas públicos de apoio. Nesse processo de aprender fazendo as etapas de 

formulação e implementação se confundiram muitas vezes, ocorrendo o que Lima e 

D’Ascenzi (2013) e Silva e Melo (2000) chamam de policy learning, o processo de 

política pública como aprendizagem. 

Quanto à argumentação do gestor público da SENAES, sobre o não planejamento de 

atividades de coordenação para atender o princípio democrático de adesão voluntária 

da economia solidária, pode ser considerado uma fraqueza do processo, pois cria um 

desenho institucional que passa a depender completamente do poder discricionário 

do implementador local. É possível desenvolver mecanismos, chamados por Subirats 

et al. (2012) de mecanismos de cooperação, ou por Arretche (2001) de coordenação 

estratégica, de maneira a estimular a cooperação e a participação, mantendo o 

respeito pela autonomia dos municípios.   

Uma das grandes deficiências ainda apresentada pelos EESs se refere à preparação 

para gestão, contabilidade e inovação do processo de produção (GAIGER et al., 

2014), colocando em risco a sustentabilidade econômica dos empreendimentos. Por 

isso tem sido uma preocupação do governo federal a oferta de programas de 

assessoria contábil, de gestão e de produção. No entanto, o grande problema tem 

sido adaptar esses instrumentos de gestão à realidade e aos valores da economia 

solidária, conforme encontrado no programa ATER Mais Gestão, acessado pelas 

cooperativas estudadas. Desenvolver esse tipo de tecnologia apropriada aos EESs, 

diferente dos modelos construídos para empresas capitalistas e adotados de forma 

top-down, é um grande desafio dos governantes e do movimento de economia 

solidária. 

A discussão sobre o tempo de existência da SENAES (doze anos) e o não avanço 

para um processo institucional mais sólido, conforme o presenciado na mudança de 

partido político no governo federal, tem sido também objeto de crítica. No entanto, 

conforme a maioria dos relatos dos gestores públicos e dos técnicos vinculados ao 

movimento, esse é um curto período para a efetivação de uma política oriunda de um 
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movimento social como o da economia solidária, especialmente quando se refere ao 

pequeno orçamento, quando comparado com outros temas. O pouco tempo é citado 

especialmente em função do caráter democrático e participativo da política, e ainda 

do ponto de vista da consolidação do próprio movimento que também é novo no país.  

No processo de implementação foi observado que, mesmo nos programas com planos 

mais rígidos e com maior prescrição para as ações de implementação, como o PAA, 

o PNAE, o PRONAF e o ATER Mais Gestão, as decisões tomadas pelos atores 

implementadores direcionam a política, facilitando ou dificultando a inclusão de grupos 

inicialmente previstos como beneficiários alvos do serviço público. Por outro lado, os 

programas com planos mais flexíveis quanto às ações dos implementadores, como o 

PRONINC, o PROEXT e Territórios da Cidadania, trazem melhores resultados quanto 

à possibilidade de inovação e criatividade, e ao melhor atendimento das realidades 

das cooperativas, desde que sejam implementados por atores do movimento 

ECOSOL.  

A inovação e criatividade do processo foram narradas pelos membros da direção das 

cooperativas e da técnica responsável pela Unitrabalho/UEM, especialmente nas 

ações desenvolvidas para a produção agroecológica (mandalas, estufas, tecnologias 

defensivas, entre outras) e propiciadas pelo espaço de discricionariedade dos atores 

implementadores. 

No entanto, dois pontos de reclamação relatados nas entrevistas ainda merecem 

destaques. Alguns técnicos implementadores identificaram a presença de diferentes 

atores, de diferentes programas, responsáveis pelas mesmas atividades para os 

mesmos grupos. Esse descontentamento se deve, principalmente, pela sensação de 

estar fazendo o trabalho pelo outro, enquanto o outro apenas faz relatórios e colhe 

lista de presenças.  

E, ainda, outra reclamação pertinente ao processo de implementação, realizada por 

um membro da administração de uma cooperativa diz respeito aos programas não 

atenderem de fato o que mais precisam; eles são pensados de forma muito coletiva e 

muitas vezes não conseguem atender a necessidades específicas (exemplo do crédito 

para capital de giro). Segundo o entrevistado, eles aceitam a prestação do serviço 

público porque é algo bom para eles, mas na verdade eles teriam outras demandas.  
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Porque as vezes tem muita indução. Tem muita coisa que vem para você 
fazer: “- olha, nós temos isso, você quer?” Você diz: “- quero né, você está 
me dando”. Aí diz: “- eu tenho sorvete de morango”. Mas eu não gosto de 
morango. “- Só tem morango”. “-Então me dá né”. É melhor do que nenhum 
(Relato de membro da direção de cooperativa). 

No que se refere aos recursos utilizados pelos programas de apoio à ECOSOL, Silva 

(2016), que também foi gestor da SENAES, diz não se tratar de um tratamento 

diferenciado, uma demanda assistencialista ou paternalista por parte do Estado. Para 

o autor, trata-se de uma extensão de benefícios, justificados por demandas 

econômicas e sociais, que já foram concedidos a outros setores ou segmentos 

econômicos: programas de reestruturação e fortalecimento de instituições financeiras 

privadas; renegociação de dívidas do agronegócio; isenção de impostos para 

fortalecer cadeias produtivas industriais (automobilística, eletrodomésticos etc.); e 

recentes conquistas das micros e pequenas empresas.  

No momento político atual, sem a existência da SENAES e com o tema fora da agenda 

governamental federal, o maior desafio do movimento social de ECOSOL encontra-se 

em se fortalecer e se articular, para retomar a ação de pressionar o governo por 

elaboração de políticas de apoio e por espaços institucionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de a economia solidária ter origem nos movimentos associativista e 

cooperativista, desde a primeira parte do século XIX, ainda hoje busca espaço para 

se consolidar como movimento social e como política institucional. No Brasil, esse 

espaço de institucionalização começou com a criação da SENAES, em 2003, e sofreu 

grande impacto com a extinção dessa secretaria em 2016. Foi possível perceber na 

pesquisa que, por se tratar de uma política oriunda de um movimento social com um 

forte princípio democrático, seu caráter instituinte (aprendendo enquanto faz) trouxe 

muitos desafios para o processo de implementação dos programas de apoio à 

ECOSOL, e especialmente para sua consolidação como política pública. 

No campo teórico sobre implementação de política pública, há vários destaques para 

a complexidade do processo de implementação e de seus resultados diretos na 

própria formulação da política. Para vários autores, a implementação transforma a 

política (SILVA; MELO, 2000; ARRETCHE, 2001, SUBIRATS et al., 2012; LIMA; 

D’ASCENZI, 2013). Silva e Melo (2000) chegam a denominar o processo de 

implementação como um processo de aprendizagem para a política, servindo ainda 

como fonte de informações para o processo de elaboração de novas políticas. Há um 

destaque para a importância da rede de implementação com múltiplos atores, 

governamentais e não governamentais (SILVA; MELO, 2000; ARRETCHE, 2001, 

SUBIRATS et al., 2012; LIMA; D’ASCENZI, 2013), que implica em inúmeros 

processos de negociação e barganha (ARRETCHE, 2001; HILL, 2006), por isso a 

utilização da metáfora de implementação como um jogo (SILVA; MELO, 2000; 

ARRETCHE, 2001; HILL, 2006; SUBIRATS et al., 2012) e o reconhecimento do 

espaço de decisão existente para os atores implementadores em suas relações 

diárias com os beneficiários dos programas governamentais.     

Para alcançar o objetivo de analisar os programas de apoio à economia solidária por 

meio do estudo do processo de implementação dos programas de apoio às 

cooperativas de agroecologia, utilizou-se uma abordagem híbrida, que integra os 

principais elementos das análises top-down e bottom-up do processo de 

implementação, com base em Silva e Melo (2000), Arretche (2001), Hill (2006), 
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Subirats et al. (2012) e Lima e D’Ascenzi (2013). Utilizando esses autores, também foi 

construída uma estrutura analítica do processo de implementação, que considera 

como elementos norteadores principais: a estrutura do programa/plano, a diversidade 

dos atores envolvidos, o plano de ação/estratégias desenhado pelos implementadores 

para organizar as ações de implementação, o espaço de discricionariedade existente 

e as possibilidades de conflitos entre os diferentes níveis de governo envolvidos. É 

importante destacar que essa estrutura analítica não prevê ordem para análise dos 

elementos centrais e, em função da inter-relação entre eles, há vários pontos que se 

aparecem mais de uma vez durante o processo de análise.  

No campo empírico, foi possível identificar os diferentes atores envolvidos no 

processo de implementação dos programas estudados, suas relações e a existência 

de redes de cooperação. Os planos com maior nível de detalhamento e rigidez na 

definição do processo de implementação, como o PAA, o PNAE, o PRONAF e o ATER 

Mais Gestão, ainda assim apresentaram grandes espaços de discricionariedade no 

momento da implementação, levando a diferenças observadas pela influência de 

valores incorporados pelos atores implementadores. Essas diferenças ficaram 

ressaltadas quando os atores eram membros do movimento social de economia 

solidária, criando possibilidades ou restringindo o acesso para a participação das 

cooperativas de agroecologia selecionadas para a pesquisa nesses programas.  

Esse resultado reforça o pressuposto inicial da pesquisa, baseado em Praxedes 

(2009) e Singer (2009), sobre a relação direta do aumento de problemas no processo 

de implementação dos programas com o não engajamento dos atores 

implementadores com os programas de apoio à economia solidária e a não existência 

de uma articulação em rede desses atores. Reforça também a importância do fomento 

do Estado às organizações de apoio ao movimento de Ecosol, embora esses recursos 

precisem ser melhor direcionados de maneira a ter os EESs como prioridade de 

investimento. 

Por outro lado, os programas com planos mais flexíveis, no que se refere à definição 

do processo de implementação, Territórios da Cidadania, PRONINC e PROEXT foram 

citados como aqueles em que o espaço de discricionariedade para os atores 

implementadores significou o que Lima e D’Ascenzi (2013) chamaram de lugar de 

práticas inovadoras e criativas para a política, com importantes contribuições para os 



151 
 

 
 

grupos estudados. Nesse caso, cabe destacar que os atores implementadores dos 

programas estavam envolvidos com os valores do movimento social de ECOSOL. 

Outra observação do campo empírico possibilitada pela pesquisa diz respeito a não 

coordenação governamental dos programas federais estudados. O pressuposto 

teórico inicial da pesquisa, baseado em O’Toole (1997), Arretche (2001), Petters e 

Pierre (2002) e Subirats et al. (2012), evidenciava a importância de uma coordenação 

estratégica e de um sistema administrativo para melhor direcionar as relações 

negociadas e barganhas entre os atores envolvidos na rede de implementação. No 

caso estudado, baseando-se nos valores de democracia em que se sustenta o 

movimento social de ECOSOL, os dirigentes nacionais da SENAES disseram optar 

pela livre adesão dos demais níveis de governo aos programas de apoio à ECOSOL, 

sem a adoção de mecanismos de direcionamentos para a participação. Por esse 

motivo, foi possível encontrar problemas com relação à decisão do Estado do Paraná 

em não realizar políticas estaduais de economia solidária.  

Essa não articulação com o governo federal também ficou evidenciada com o governo 

municipal de Paranacity, implicando um isolamento da Copavi com relação aos 

programas de apoio à ECOSOL. Dessa forma, a adoção de mecanismos de estímulo 

à cooperação e participação, conforme apontam Arretche (2001) e Subirats et al. 

(2012), poderiam ser utilizados como instrumentos de melhor interação entre os atores 

governamentais e não governamentais, mantendo o respeito à autonomia dos demais 

entes federativos.   

Com agenda de pesquisa, aparecem como espaço de aprofundamento acadêmico: o 

caráter democrático das conferências de economia solidária, que pode ser 

questionado, conforme o dilema das conferências, apontado por Faria et. al. (2012), 

na promoção por um sistema integrado de participação deliberativa;  e a discussão 

sobre a participação do governo no movimento social e a participação dos atores do 

movimento no governo, considerando especialmente os aspectos de captura pelo 

governo e perda de autonomia do movimento, apontados por Gohn (2011), e os 

aspectos de independência e integração em um movimento contínuo, apresentados 

por Hanagan (1998) e Dowbor (2017). 
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Para o campo da economia solidária, por meio da análise do processo de 

implementação dos programas estudados, procurou-se evidenciar os principais 

pontos de sucesso e de realização, bem como pontos críticos a serem discutidos e 

repensados, podendo subsidiar discussões para a continuidade do processo de 

institucionalização da política pública nacional de economia solidária.  

Como limitação da pesquisa, é preciso considerar o recorte de campo para duas 

cooperativas de agroecologia, que, embora ofereça importantes resultados, a 

realização de estudos em EESs de outros campos de atuação possibilitariam 

aprofundamentos comparativos.  

Atualmente, o principal desafio do movimento social de ECOSOL é se reestruturar 

para novamente exercer pressão no sentido de retomada do investimento 

governamental em programas públicos para a área, e para a aprovação de uma lei 

nacional (Projeto de Lei 4.685/2012) que efetivamente reconheça e regulamente os 

EESs e seu campo de atuação social e econômica. Dessa forma, os estudos de 

análise do processo de implementação dos programas desse campo possibilitam um 

processo de avaliação para o direcionamento desses caminhos. 

  



153 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

ABERBACH, Joel D.; PUTNAM, Robert D.; ROCKMAN, Bert A. Bureaucrats and 
politicians in Western democracies. Cambridge: Harvard University Press, 1981. 
p. 1-23. 

AQUINO, Adriana M.; ASSIS, Renato L. Agricultura orgânica em áreas urbanas e 
periurbanas, com base na agroecologia. Ambiente e Sociedade. Campinas: 
ANPPAS - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e 
Sociedade, v.X, n.1, jan./jun. 2007, p. 137-150. 

AQUINO, Joacir R.; SCHNEIDER, Sérgio. 12 anos da política de crédito do PRONAF 
no Brasil (1996-2008): uma reflexão crítica. REVER - Revista de Extensão e 
Estudos Rurais. Viçosa: UFV. v.1, n. 2, p. 309-347, jul./dez. 2011.  

ARRETCH, Marta. Uma contribuição para fazermos avaliações menos ingênuas. In: 
BARREIRA, Maria C.; CARVALHO, Maria do C. B. (Orgs.). Tendências e 
perspectivas na avaliação de políticas e programas sociais. São Paulo: 
IEE/PUC, 2001. 

ASCOM MDS-MDA, Assessoria de Comunicação MDS/MDA. Cartilha Programa de 
Aquisição de Alimentos - PAA. Brasília: Conab/MAPA/MDA/MDS, 2010. 
Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/cartilha-paa-
2010.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 

ASSIS, Renato L.; ROMEIRO, Ademar R. Agroecologia e agricultura orgânica: 
controvérsias e tendências. Desenvolvimento e Meio ambiente. Curitiba: UFPR. 
n.6, jul./dez. 2002, p. 67-80. 

ATLAS da economia solidária no Brasil 2005. Brasília: MTE / SENAES, 2006. 

BARRETT, Susan; FUDGE, Colin. Policy and action – essas on the implementation 
of public policy. Nova York: Methuen, 1981 

BERNARDO-ROCHA, E. E. R. O cooperativismo agrícola em transição – dilemas 
e perspectivas. 1999. 226 f. Tese (Doutorado em Economia)–Instituto de Economia, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1999. 

BITELMAN, Marina F. A disseminação das políticas públicas locais de economia 
solidária no Brasil: os casos de São Paulo e Osasco. 2008. 190 f. Dissertação (Mestrado)–
Programa Administração Pública e Governo, EASP/FGV, São Paulo, 2008. 

BRASIL. Presidência da República / Casa Civil. Decreto Nº 1.946, de 28 de junho de 1996, 
Brasília, DF, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1946.htm> 
Acesso em: 08 out. 2017. 

BRASIL. Presidência da República / Casa Civil. Lei Nº 10.696, de 2 de julho de 2003, 
Brasília, DF, 2003. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/727660.pdf> 
Acesso em: 10 out. 2017. 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/cartilha-paa-2010.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/cartilha-paa-2010.pdf
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/727660.pdf


154 
 

 
 

BRASIL. Presidência da República / Casa Civil. Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 
2006, Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm> Acesso 
em: 08 out. 2017. 

BRASIL. Presidência da República / Casa Civil. Decreto Nº 11.503, de 25 de 
fevereiro de 2008, Brasília, DF, 2008. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/dnn/dnn11503.htm> 
Acesso em: 08 out. 2017. 

BRASIL. Presidência da República / Casa Civil. Decreto Nº 6.959 de 15 de 
setembro de 2009. Brasília, DF, 2009a. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Decreto/D6959.htm#art1>. Acesso em 10. Out. 2017. 

BRASIL. Presidência da República / Casa Civil. Lei Nº 11.947 de 16 de junho de 
2009, Brasília, DF, 2009b. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm> Acesso 
em: 08 out. 2017. 

BRASIL. Presidência da República. Territórios da cidadania: integração de 
políticas públicas para reduzir desigualdades. Brasília, DF, mar.2009c. Disponível 
em: < http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/ceazinepdf/3638134.pdf>. 
Acesso em: 20 abr. 2017. 

BRASIL. Presidência da República / Casa Civil. Decreto Nº 7.357, de 17 de 
novembro de 2010, Brasília, DF, 2010. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7357.htm> 
Acesso em: 08 out. 2017. 

BRASIL. Presidência da República / Casa Civil. Lei Nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011, Brasília, DF, 2011. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12512.htm> Acesso 
em: 08 out. 2017. 

BRASIL. Presidência da República / Casa Civil. Decreto Nº 7.775, de 04 de julho de 2012, 
Brasília, DF, 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/decreto/d7775.htm> Acesso em: 08 out. 2017. 

BRASIL. Presidência da República / Casa Civil. Decreto Nº 8.293, de 12 de agosto de 
2014, Brasília, DF, 2014. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/Decreto/D8293.htm> Acesso em: 08 out. 2017. 

BRUGUÉ, Quim; GOMÀ, Ricard; SUBIRATS, Joan. Gobernar ciudades y territorios en la 
sociedad de las redes. In: Reforma y Democracia. Caracas: CLAD, n.32, jun./2005.  

CALDART, Roseli S. O MST e a formação dos sem terra: o movimento social como 
princípio educativo. Estudos Avançados. São Paulo: USP. v.15, n.43, 2001, p. 208-
224. 

CANONICE, B. C. F. Normas e padrões para elaboração de trabalhos 
acadêmicos. 3. ed. Maringá: EDUEM, 2014. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/ceazinepdf/3638134.pdf


155 
 

 
 

CATTANI, Antônio D. A outra economia. 1. ed. Porto Alegre: Veraz, 2003. 

CIDADE Brasil. Município de Nova Tebas. Disponível em <http://www.cidade-
brasil.com.br/municipio-nova-tebas.html>. Acesso em jul.2017. 

COSTA, Vibérica G.; GONÇALVES, Alícia F. O programa nacional de fortalecimento 
da agricultura familiar: uma análise crítica. Aval de Políticas Públicas. Artigos 
inéditos. Ceará: UFC. Jan./jun. 2012, p. 93-107. 

CUNILL GRAU, Nuria. La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales: un 
cercamiento analítico-conceptual. Gestion e Política Pública. v.23, n.1, p. 5-46, 
jan./jul. 2014. 

DATER – Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural; DGRAV - 
Departamento de Geração de Renda e Agregação de Valor. Chamada pública para 
seleção de entidade de assistência técnica e extensão rural para qualificação da 
gestão de empreendimentos coletivos da agricultura familiar visando seu 
fortalecimento e inserção nos mercados institucionais e privados – n°06/2012 ATER. 
Brasília: SFA/MDA, 2012.  

DOWBOR, Monica. Perspectiva relacional nos estudos de movimentos sociais, 
protestos e organizações. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo: 
ANPOCS. v.32, n.95, 2017. 

DIPAI – Diretoria de Política Agrícola. Programa de aquisição de alimentos PAA – 
legislação básica. Brasília: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, 2010. 
Disponível em: 
<http://www.conab.gov.br/conabweb/agriculturaFamiliar/arquivos/livretoDigem%20-
%20PUBLICO%20EXTERNO%20-%20V10JUL.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017 

FARAH, Marta F. S; BARBOZA, Hélio B. Apresentação. In: FARAH, Marta F. S.; 
BARBOZA, Hélio B. (Orgs.) Novas experiências de gestão pública e cidadania. 
Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 5-17. 

______. Parceria, novos arranjos institucionais e políticas públicas no nível local de 
governo. Revista de Administração Pública, v. 35, n.1, p. 119-44, jan./fev., 2001. 

______. Teoria de políticas públicas. In: ABRUCIO, Fernando; LOUREIRO, Maria 
Rita (org.). Políticas públicas e o desenvolvimento brasileiro. No prelo., 2013 

FARIA, Cláudia F.; SILVA, Viviane P.; LINS, Isabella L. Conferências de políticas 
públicas: um sistema integrado de participação e deliberação? Revista Brasileira 
de Ciência Política. Brasília, n.7, jan./abr. 2012, p. 249-284. 

FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos. PRONINC – Programa Nacional de 
Incubadoras de Cooperativas Populares. Disponível em: 
<http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/historico-de-
programa/proninc>. Acesso em: 05 out. 2017. 

FNDE/MEC – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. PNAE – 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. Disponível em 



156 
 

 
 

<http://www.fnde.gov.br/programas/pnae/pnae-sobre-o-programa/pnae-sobre-o-
pnae>. Acesso em: 03 out. 2017. 

FRANÇA FILHO, G. C. Terceiro setor, economia social, economia solidária e 
economia popular: traçando fronteiras conceituais. Bahia Análise de Dados. 
Salvador: SEI, v.12, n.1, p. 9-19, jun. 2002. 

______. A temática da economia solidária e suas implicações originais para o campo 
dos estudos organizacionais. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro: 
FGV, v.1, n.37, p. 11-31, jan./fev., 2003.  

FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à 
prática da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas 
Públicas. n.21, p.211-259, jun. 2000. 

GAIGER, L. I. Empreendimentos econômicos solidários. In: CATTANI, A.D. (Org). A 
outra economia. 1.ed. Porto Alegre: Veraz, 2003. p.135-143. 

______. A outra racionalidade da economia solidária – conclusões do primeiro 
mapeamento nacional no Brasil. Revista Crítica de Ciências Sociais. Coimbra: 
Revues.org, v.79, p. 57-77, dez., 2007. 

______ (Coord.); KUYVEN, Patrícia S.; OGANDO, Cláudio B.; KAPPES, Sylvio A.; 
SILVA, Jardel K. A economia solidária no Brasil – uma análise de dados 
nacionais. São Leopoldo: Oikos, 2014. 

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista 
Brasileira de Educação. Rio de Janeiro: ANPED- Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação, v. 16, n.47, p. 333-361, maio/ago. 2011. 

GOODMAN, Leo A. Snowball sampling. The Annals off mathematical statistics.  
n.1, v.32, p. 148 – 170, 1961. 

GOERCK, Caroline. Programa de economia solidária em desenvolvimento: sua 
contribuição para a viabilidade das experiências coletivas de geração de trabalho e 
renda no Rio Grande do Sul. 2009. 405 f. Tese (Doutorado em Serviço Social)–
Faculdade de Serviço Social da PUCRS. Porto Alegre, 2009. Disponível em 
<http://tede.pucrs.br/tde_arquivos/21/TDE-2009-10-23T115624Z-
2177/Publico/417714.pdf>. Acesso em: 03 maio 2017. 

GRUPO Gestor do Território Paraná Centro. Plano territorial de desenvolvimento 
rural sustentável do Território Paraná Centro. 2006. Disponível em 
<http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio068.pdf >. Acesso em: 20 ago. 
2017. 

HAHNER, June E. Pobreza e política: os pobres urbanos no Brasil. Brasília: UNB, 
1993, p. 95-115. 

HAIR, Joseph F. Jr.; BABIN, Barry; MONEY, Arthur H.; SAMOUEL, Phillip. 
Fundamentos de métodos de pesquisa em administração. Reimpressão.  Porto 
Alegre: Bookman, 2007. 



157 
 

 
 

HALL, Peter A.; TAYLOR, Rosemary C. R. As três versões do neo-institucionalismo. 
Lua Nova, n. 58, p. 193 – 224, 2003. 

HANAGAN, Michael. Social movements incorporation, disengagement, and 
opportunities – a long view. In: GIUGNI, Marco G.; McAdam, Doug; TILLY, Charles. 
From contention to democracy. United States of America: Rowman & 
LITTLEFIELD, 1998.    

HILL, Michael. Implementação: uma visão geral. In: SARAVIA, Henrique; 
FERRAREZI, Elisabete (Orgs.). Políticas públicas – coletânea. v.2. Brasília: ENAP, 
p.61-89, 2006. 

HJERN, Benny; PORTER, David O. Implementation structures: a new unit of 
administration analysis. Organization Studies.  Califórnia: SAGE. Jan. 1981, p. 211-
227. 

JANN, Werner; Wegrich, Kei. Theories of the policy cycle. In. FISCHER, F.; MILLER, 
G. J.; SIDNEY, M.S. Handbook of public policy analysis: theory, politics and 
methods. United States of América: Taylor & Francis Group, 2007, p.43-62. 

LESTER, James P.; BOWMAN, Ann O’M.; GOGGIN, Malcom L.; O’TOOLE JR, 
Laurence J. Public policy implementation: evolution of the field and agenda for future 
research. Policy Studies Review, v. 7, n.1, 1987, p. 200-216. 

LIMA, Jacob C. Trabalho, precarização e sindicalismo: os trabalhadores e as 
cooperativas de trabalho. Estudos de Sociologia. v.11, n. 21, 2006, p. 59-71. 

LIMA, Luciana L. A implementação da regulação dos prestadores privados no 
sistema municipal de saúde: os casos de Belo Horizonte/MG e Porto Alegre/RS. In: 
Implementação de políticas públicas – teoria e práticas. FARIA, Carlos A. P., São 
Paulo: PUC Minas, 2012, p. 154-181. 

______ ; D`ASCENZI, Luciano. Implementação de políticas públicas: perspectivas 
analíticas. Revista de Sociologia e Política. v. 21, n.48, p. 101 – 110, dez. 2013. 

LIPSKY, Michael. Street-level bureaucracy – dilemmas of individual in public 
sevices. Nova York: Russel Sage Foundation, 1980. 

LOTTA, Gabriela S. O papel das burocracias do nível de rua na implementação de 
políticas públicas: entre o controle e a discricionariedade. In: FARIA, Carlos A. P. 
Implementação de políticas públicas – teoria e práticas. São Paulo: PUC Minas, 
2012, p. 20-49. 

MARINHO, Roberto. Economia solidária: organizar o trabalho para desenvolver o 
Brasil. Revista de Economia Solidária. Brasília: SENAES/MTE, v.1, ano 2, p. 5-10, 
jun. 2006. 

MAZZEI, Bianca B. Autogestão em empreendimentos econômicos solidários: 
um estudo comparativo de casos em cooperativas de reciclagem de lixo de Maringá-
PR. 2006. 101f. Dissertação (Mestrado)–Programa de Pós-Graduação em 
Administração UEL/UEM, Maringá, 2006.  



158 
 

 
 

MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; SECIS, Secretaria da Ciência e 
Tecnologia para Inclusão Social; MTE, Ministério do Trabalho e Emprego; CNPQ, 
Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Chamada n° 
89/2013. 2013. Disponível em: < file:///C:/Users/jufab/Downloads/Chamada%20-
%2089_2013%20(1).pdf>. Acesso em: 08 ago. 2017. 

MEC, Ministério da Educação; SESu, Secretaria de Educação Superior; DIFES, 
Diretoria de Desenvolvimento da Rede de IFES. Programa de extensão 
universitária - PROEXT 2009 – MEC/SESu, 2009. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-
diversidade-e-inclusao/235-programas-e-acoes-1921564125/proext-programa-de-
extensao-universitaria-1806153218/12243-editais>. Acesso em: 05 out. 2017. 

MEC, Ministério da Educação; SESu, Secretaria de Educação Superior; DIFES, 
Diretoria de Desenvolvimento da Rede de IFES. Programa de extensão 
universitária - PROEXT 2010 – MEC/SESu, 2010. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-
diversidade-e-inclusao/235-programas-e-acoes-1921564125/proext-programa-de-
extensao-universitaria-1806153218/12243-editais>. Acesso em: 05 out. 2017. 

MEC, Ministério da Educação; SESu, Secretaria de Educação Superior; DIFES, 
Diretoria de Desenvolvimento da Rede de IFES. Programa de extensão 
universitária - PROEXT 2011 – MEC/SESu, 2011. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-
diversidade-e-inclusao/235-programas-e-acoes-1921564125/proext-programa-de-
extensao-universitaria-1806153218/12243-editais>. Acesso em: 05 out. 2017. 

MEC, Ministério da Educação; SESu, Secretaria de Educação Superior; DIFES, 
Diretoria de Desenvolvimento da Rede de IFES. Programa de extensão 
universitária - PROEXT 2013 – MEC/SESu, 2013. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-
diversidade-e-inclusao/235-programas-e-acoes-1921564125/proext-programa-de-
extensao-universitaria-1806153218/12243-editais>. Acesso em: 05 out. 2017. 

MEC, Ministério da Educação; SESu, Secretaria de Educação Superior; DIFES, 
Diretoria de Desenvolvimento da Rede de IFES. Programa de extensão 
universitária - PROEXT 2014 – MEC/SESu, 2014. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-
diversidade-e-inclusao/235-programas-e-acoes-1921564125/proext-programa-de-
extensao-universitaria-1806153218/12243-editais>. Acesso em: 05 out. 2017. 

MEC Ministério da Educação. PROEXT – apresentação. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12241&ati
vo=488&Itemid=487>. Acesso em: 05 out. 2017. 

MEDEIROS, César C. Programa de aquisição de alimentos da agricultura 
familiar. Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome MDE. Disponível em: <http://www.ipc-
undp.org/doc_africa_brazil/2.SESAN_PAA_Cesar%20Medeiros.pdf>. Acesso em: 10 
out. 2017. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12241&ativo=488&Itemid=487
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12241&ativo=488&Itemid=487


159 
 

 
 

MOTTA, F. C. P. Alguns precursores do participacionismo. In.: VENOSA, R. (Org.) 
Participação e participações: ensaios sobre autogestão. São Paulo: Babel 
Cultural, 1987. p.11-19. 

NAJBERG, Estela; BARBOSA, Nelson B. Abordagens sobre o processo de 
implementação de políticas públicas. In: ENAPG – ENCONTRO NACIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GOVERNANÇA, 2006, São Paulo. Anais... São 
Paulo: ANPAD, 2006.  

O’TOOLE JR, Laurence J. Treating network seriously: practical and research-based 
agendas in public administration. Public Administration Review, v. 57, n. 1, p.  45-
52, jan./feb., 1997. 

PEREIRA, Clara M.; SILVA, Sandro P. A nova lei de cooperativas de trabalho no 
Brasil: novidades, controvérsias e interrogações. Mercado de Trabalho: economia 
solidária e políticas públicas. Brasília: IPEA, n. 53, nov., 2012, p. 66-74. 

PETTERS, Guy; PIERRE, Jon. Multi-level governance: a view from de garbage 
can. EPRU - European Policy and Research Unit., 2002. 

PINHO, D. Cooperativismo: fundamentos doutrinários e teóricos. In.: NUNES, C.; 
PANZUTTO, R.; SCHNEIDER, J. O.; BIALOSKORSKI, S. Programa de 
autogestão: educação cooperativista. São Paulo: SESCOOP/SP, OCESP, 2001. 

POLANYI, K. A grande transformação: as origens da nossa época. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2000 – 10ª impressão. 

POZZEBON, Marlei; FREITAS, Henrique M. R. Pela aplicabilidade – com maior rigor 
científico - dos estudos de caso em sistemas de informação. RAC – Revista de 
Administração Contemporânea. Rio de Janeiro: ANPAD. V.2, n.2, maio/ago. 1998, 
p. 143–170.  

PRAXEDES, F. Sandra. Políticas públicas de economia solidária: novas práticas, 
novas metodologias. Mercado de Trabalho / IPEA. v. 39, p. 57-62, maio/2009. 

PRESSMAN, Jeffrey L.; WILDAVSKY, Aaron. Preface to the fist edition. In: 
Implementation – how great expectations in Washington are dasched in Okland. 3. 
Ed. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1984, p. XIX – 
XXVI. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=06wwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=implementation+pressman+wild
avsky&ots=qAGtTitNbj&sig=2bQ5xsicWrQu_foGZrmxRjBexsU#v=onepage&q=imple
mentation%20pressman%20wildavsky&f=false>. Acesso em: 11 dez. 2017. 

REDE de Gestores de Políticas Públicas de Economia Solidária. Políticas públicas 
em economia solidária: uma reflexão da rede de gestores. Recife: 
UFPE/SENAES/MTE, 2008. 

REDE DE GESTORES de Políticas Públicas de Economia Solidária. VIII Boletim 
eletrônico. Ano III, set/2017. Disponível em: 
<http://www.rededegestoresecosol.org.br/wp-



160 
 

 
 

content/uploads/2015/11/8%C2%BA_boletim_eletr%C3%B4nico.pdf> Acesso em: 28 
set. 2017. 

RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa social – métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. 

ROCHA, Cassiana S.; PINTO, Gheysa, J.; SILVA, Leandro T.  Programa de 
aquisição de alimentos, PAA: compra da agricultura familiar com doação 
simultânea - CPR doação. Maringá: Caiuás, 2010. Disponível em 
<http://www.unitrabalho.uem.br/administracao/bd_livros/arquivos/010814092857-
2.pdf>. Acesso em: 10. jul. 2017. 

SABATIER, Paul A. Top-down and bottom-up approaches to implementation 
research: a critical analysis and suggested synthesis. Journal of Public Policy. v.6, 
p.21-48. nov. 1986.  

SAF/MDA - Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário. PRONAF. Disponível em: < http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-
creditorural/sobre-o-programa>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

SCHIOCHET, Valmor; SILVA, Regilane F. A formação de gestores na política 
pública de economia solidária. Mundo do Trabalho Contemporâneo. São Paulo: 
Rede Unitrabalho. v.1, n.1, jul./dez. 2016, p.35-47. 

SCHMIDT, Derli; PERIUS, Vergílio. Cooperativismo e cooperativa. In: CATTANI, 
Antonio D. (Org.) A outra economia. Porto Alegre: Veraz, 2003, p. 63-71. 

SCHNEIDER, Sergio; MATTEI, Laura; CAZELLA, Ademir A. Histórico, 
caracterização e dinâmica recente do PRONAF – Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar. In: SCHNEIDER, Sérgio; SILVA, Marcelo K; 
MARQUES, Paulo E. (Orgs.) Políticas públicas e participação social no Brasil 
rural. Porto Alegre: UFRGS, 2004, p. 21-50. 

SCHUTZ, Fernanda; MIOTO, Regina C. T. Intersetorialidade e política social: 
subsídios para o debate. Sociedade em Debate, v. 16, n. 1, p. 59-75, jan./jun. 2010. 

SILVA, Roberto Marinho A. Políticas públicas de economia solidária no Brasil – 
conquistas de direitos e desafios institucionais. Mundo do Trabalho 
Contemporâneo. São Paulo: Rede Unitrabalho. v.1, n.1, jul./dez. 2016, p.8-34. 

SILVA, Pedro L.B.; MELO, Marcus A. B. O processo de implementação de políticas 
públicas no Brasil – características e determinantes da avaliação de programas e 
projetos. Cadernos de Pesquisa – NEPP. n.48. Campinas: Unicamp, 2000. 

SILVA, Marcelo K.; OLIVEIRA, Gerson L. A face oculta(da) dos movimentos sociais: 
trânsito institucional e intersecção Estado-Movimento – uma análise do movimento 
de Economia Solidária no Rio Grande do Sul. Sociologias. Porto Alegre: UFRGS, 
ano 13, n.28, set./dez. 2011, p.86-124.  

SINGER, P. Introdução à economia solidária. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2002. 



161 
 

 
 

_____. Economia solidária. In.: CATTANI, A.D. (Org). A outra economia. 1.ed. 
Porto Alegre: Veraz, 2003. p. 116-125. 

_____. Políticas públicas da secretaria nacional de economia solidária do ministério 
do trabalho e emprego. Mercado de Trabalho / IPEA. v. 39, p. 43-482, maio/2009. 

SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias. v.8, n.16, 
p.20-45, jul./dez. 2006. 

SUBIRATS, Joan, KNOWEPFEL, Peter, LARRUE, Corinne; VARONE, Frédéric. 
Análisis y gestión de políticas públicas.2. ed. Barcelona: Editorial Planeta, 2012.  

_____. Quais políticas públicas para qual crise? Transformação social e intervenção 
do Estado. IN: COELHO, M. F.P.; TAPAJÓS, L. M. S.; RODRIGUES, M. Políticas 
sociais para o desenvolvimento – superar a pobreza e promover a inclusão. 
Brasília: MDE/UNESCO, 2010. 

TRIVINÕS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2006. 

TUGOZ, Jamila E.; LEISMANN, Edison L.; BRANDALISE, Loreni T. O programa 
nacional de alimentação escolar (PNAE) como instrumento de promoção do 
desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. IN: SILVEIRA, José H. P.(Org.) 
Sustentabilidade e responsabilidade social. v.3. Belo Horizonte: Poisson, 2017, p. 
80-91. 

VIEIRA, Marcelo M. F. Por uma boa pesquisa (qualitativa) em administração. In. 
______; ZOUAIN, Deborah M. (Orgs.). Pesquisa qualitativa em administração. 
Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 13-28.  

VINUTTO, Juliana. Amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate 
em aberto. Temáticas. Campinas: IFCH/Unicamp. n.44, p. 203 – 220, ago./dez., 
2014. 

WEFFORT, Francisco C. (Org.). Os clássicos da política – Maquiavel, Hobbes, 
Locke, Montesquieu, Rousseau, o federalista. Vol 1, 13. Ed. Sao Paulo: Ática, 2000. 

WINTER, Soren C. Perspectivas de implementação: status e reconsideração. In: 
PETTERS, Guy. PIERRE, John. (Orgs). Administração pública: coletânea B. 
Brasilia: ENAP, 2010, p.  209–228. 

YIN, Robert K. Estudo de caso – planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2010. 


