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RESUMO 

 
Ao longo das últimas décadas, significativos esforços vêm sendo realizados no sentido de 
refletir e analisar os processos de desenvolvimento das sociedades. Encontram-se neste 
quadro, fenômenos como o desenvolvimento territorial sustentável e formas alternativas 
de economia. Neste limiar, a problemática desta pesquisa dedicou-se a refletir se é 
possível conjugar iniciativas de economia comunitária e economia tradicional a partir de 
esforços interorganizacionais. O estudo procurou analisar duas experiências que 
coadunam com a perspectiva do desenvolvimento territorial sustentável e com 
abordagens alternativas da economia.  Para tanto, a pesquisa teve como objetivo geral 
ampliar o entendimento sobre Arranjos Socioprodutivos de Base Comunitária na Micro-
Bacia do Rio Sagrado em curso a partir das potencialidades que experiências de 
comércio justo oferecem, neste caso a empresa social Solidarium, para pensar o 
desenvolvimento territorial sustentável. Os objetivos específicos constituíram-se em: (a) 
analisar o trabalho da empresa social Solidarium, sobretudo suas relações com os 
processos de certificação e seu enfoque para o desenvolvimento territorial sustentável; (b) 
analisar os encadeamentos produtivos e institucionais do arranjo socioprodutivo de base 
comunitária do Rio Sagrado de maneira que se compreendam as possibilidades e os 
entraves presentes na perspectiva de trabalho do micro empreendimento compartilhado; 
(c) prospectar aprendizados para o arranjo socioprodutivo de base comunitária do Rio 
Sagrado, a partir da experiência da Solidarium e; (d)  analisar as interfaces entre turismo 
comunitário e arranjo socioprodutivo de base comunitária. Quanto à abordagem 
metodológica empreendida, inicialmente, realizou-se uma pesquisa exploratória. Para 
analisar o trabalho da empresa social Solidarium foi realizado um estudo de caso e 
posteriormente, visando analisar o Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária da Micro-
Bacia do Rio Sagrado valeu-se de uma observação participante. As principais conclusões 
revelaram que o trabalho da Solidarium, ao promover de forma inovadora a 
comercialização de produtos sociais comunitários gerando trabalho, renda e 
desenvolvimento local demonstra que há um interesse pela economia de mercado em 
absorver produtos solidários, mesmo se ainda sob uma lógica utilitária, expresso pelo 
aumento de mercadorias negociadas por intermédio do movimento do comércio justo. 
Concluiu-se também que em linhas gerais, a formação do arranjo estudado almeja 
conservar os modos de vida desta comunidade tradicional e preservar a biodiversidade 
local.  

 

Palavras-chave: Empresa Social. Solidarium. Comércio Justo. Arranjo socioprodutivo de 
base comunitária. Turismo comunitário.  
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ABSTRACT 
 

Over the past decades, significant efforts are being made to contemplate and analyze the 
societies’ development processes. The  sustainable territorial development as well as the 
alternative economy are amongst the phenomena found in this context. In this direction, 
the question posed by this research regards the feasibility of combining community-based 
and traditional economies as a result of inter-organizational efforts. This study aimed at 
analyzing two experiences that are consistent with the sustainable territorial development 
and the alternative economy perspectives. In order to do so, the investigation have had as 
its general goal to increase the understanding about the ongoing Social Arrangement for 
Production in Community Bases at the Rio Sagrado’s Microbasin, based upon the 
potentialities provided by the Fair Trade experiences, in this particular case the social 
business Solidarium, to ponder about the sustainable territorial development. The specific 
goals comprises: (a) to analyze the work done by the social business Solidarium, primarily 
its’ relations with the certification processes and its’ focus on the sustainable territorial 
development; (b) to analyze the productive and institutional relations of the Social 
Arrangement for Production in Community Bases at the Rio Sagrado’s Microbasin, aiming 
at understanding the possibilities and the issues that are present on the dynamics of the 
shared microenterprise; (c) to prospect for knowledge to the Social Arrangement for 
Production in Community Bases at the Rio Sagrado’s Microbasin, based upon the 
Solidarium’s experience, and; (d) to analyze the interface among community-based 
tourism and social arrangements for production in community bases. As for the 
methodological approach employed, an exploratory research was initially used. A case 
study has been undertaken in order to evaluate the work done by the social business 
Solidarium and, subsequently, a participant observation research was employed to 
analyze the Social Arrangement for Production in Community Bases at the Rio Sagrado’s 
Microbasin. The main conclusions revealed that the work done by Solidarium, while 
promoting in an innovative way the commerce of fair trade products generating jobs, 
revenues and development in the community, demonstrates that the market economy is 
interested in absorbing these products, base upon the increasing volume of negotiations 
intermediated by the fair trade movement. It has been also concluded that, overall, the 
formation of the studied arrangement cares for conserve the traditional way of living of this 
community and to preserve the local bio-diversity. 

 

Key-words: Social business. Solidarium. Fair trade. Social arrangements for production in 
community bases. Community-based tourism.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Imbricados nas discussões sobre processos de desenvolvimento, importantes 

esforços tem se concentrado em buscar novas alternativas para se pensar o fenômeno 

econômico. Um modelo de desenvolvimento pode ser entendido como a combinação de 

um conjunto de decisões sobre alternativas econômicas, sociais e políticas que os 

governos e a sociedade de determinado território tomam na condução de seus processos 

de desenvolvimento (SIEDENBERG, 2006).  

Observa-se que usualmente os modelos de desenvolvimento tendem a enfatizar a 

variável econômica desprezando ou dando importância secundária às demais. Tal 

comportamento reflete-se no padrão de sociedade atual, caracterizada como consumista, 

utilitarista e individualista. Siedenberg (2006) expõe ainda que as tomadas de decisões 

acerca dos modelos de desenvolvimento abrangem o tipo de estrutura produtiva adotada, 

as formas de participação da sociedade, os tipos de subsídios e incentivos privilegiados, o 

grau de autonomia da sociedade entre outras especificidades.  

Não se pretende negar a relevância e a preponderância das dinâmicas econômicas 

na sociedade atual. Contudo, clama-se por novas abordagens que procurem 

compreender de forma mais abrangente as relações que se estabelecem entre sociedade 

e natureza. Neste limiar, merece destaque a compreensão da biodiversidade como parte 

integrante deste fenômeno e não apenas como fonte de matéria-prima ou como depósito 

para os resíduos dos processos produtivos. Estas reflexões inspiram-se na concepção de 

um desenvolvimento mais sustentável, defendido por Sachs (2007) como 

desenvolvimento socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente 

sustentado.  
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Este trabalho analisa duas experiências que coadunam com a perspectiva do 

desenvolvimento territorial sustentável e com abordagens alternativas da economia.  Para 

tanto, têm como objetos de análise o Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária 

(APL.Com) da Micro-Bacia do Rio Sagrado, situado no município de  Morretes e a 

experiência da empresa social Solidarium, com sede em Curitiba. O estudo procura 

ampliar o entendimento sobre o referido arranjo a partir das potencialidades que 

experiências de comércio justo oferecem, neste caso a empresa social Solidarium, para 

pensar o desenvolvimento territorial sustentável. 

 Morretes está localizado a cerca de 67 km da capital do Paraná – Curitiba. O 

acesso principal é feito pela rodovia BR-277 e a distância entre Curitiba e Morretes é 

percorrida em uma viagem de automóvel com duração média de uma hora. Embora o 

municípo não tenha praia, Morretes encontra-se inserida na Região Turística do Litoral no 

Paraná (IPARDES, 2009). A Micro-Bacia do Rio Sagrado, faz parte da Bacia Hidrográfica 

Litorânea (IAP, 2009). A Micro-Bacia está localizada na Área de Preservação Ambiental 

(APA) de Guaratuba classificada como Unidade de Conservação Estadual de Uso 

Sustentável. Encontram-se na área de estudo aproximadamente 520 famílias, sendo 270 

famílias residentes e 250 famílias não-residentes, ou seja, proprietários de chácaras ou 

sítios de lazer. 

A temática Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária surge a partir  dos estudos 

sobre Arranjos Produtivos Locais, também chamados de Sistemas Produtivos Locais e de 

clusters. Arranjos Produtivos Locais (APL) são “agrupamentos de empreendimentos de 

um mesmo setor, concentrados em uma determinada área geográfica, que interagem e 

compartilham de uma cultura.” (SILVEIRA et al., 2005, p.2). O conceito de APL, 

expressão brasileira para designar os chamados clusters, surge a partir da reconhecida 
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experiência dos distritos industriais marshalianos, situados na Itália. Este exemplo 

clássico demonstra os benefícios que a existência de uma rede horizontal de cooperação 

pode trazer para o conjunto de empresas situadas em um determinado território (SACHS, 

2003).  

Um arranjo produtivo local não é simplesmente a aglomeração de empresas de um 

mesmo segmento. Elementos fundamentais desta estrutura são a cultura e o território em 

questão. Conforme esclarece o Sebrae (2008), tais arranjos são agrupamentos de 

organizações localizadas em um mesmo território que apresentam especialização 

produtiva e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre 

si e com outros atores locais, tais como governo, associações empresariais, instituições 

de crédito, ensino e pesquisa. 

Segundo Alves (2008), o Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária (APL.Com) é 

uma rede de esforços socioprodutivos, qualificados como participativos e associativos, no 

qual merece destaque o reconhecimento do  território e o conhecimento tradicional-

comunitário, norteados por uma lógica que objetiva transpor as barreiras da racionalidade 

econômica meramente utilitarista e incorporar os aspectos ecológicos e sociais ao se 

pensar no desenvolvimento de uma comunidade. 

Verifica-se que o conceito de Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária, não 

desconsidera as premissas dos APL, contudo, conforme salienta Sampaio (2010), ele 

amplia o contexto das relações produtivas na medida em que incorpora a perspectiva da 

sociologia econômica (aplicação de idéias, conceitos e métodos sociológicos aos 

fenômenos econômicos), das ciências políticas (compreensão que as relações de poder 

dinamiza as relações socioprodutivas) e das ciências ambientais (que relativiza as 

relações produtivas a partir da complexidade da dinâmica socioambiental).  
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A Solidarium é uma empresa social com foco na articulação de parcerias e acordos 

comerciais para desenvolver, fortalecer e ampliar uma rede de grupos produtores, 

localizados em comunidades de baixa renda (SOLIDARIUM, 2009). A organização 

fomenta a criação de uma cadeia justa e sustentável e visa através do acesso ao 

mercado, incluir os grupos comunitários assessorados na economia, estabelecendo 

parcerias, ampliando canais e efetivando a comercialização dos produtos.   

A atuação da Solidarium enquanto empresa social permite uma aproximação da 

organização com os princípios da sustentabilidade. As empresas sociais ofertam bens e 

serviços e se estruturam da maneira mais eficiente possível para enfrentar o mercado e 

obter lucros. Contudo, diferente das corporações comuns, este tipo de organização se 

diferencia pela extensão de suas preocupações centrais, tendo como objetivo 

proporcionar benefícios para as comunidades envolvidas. Neste sentido, embora a 

lucratividade seja um dos objetivos destas organizações, tal finalidade não é uma 

exclusividade. Ou seja, enquanto nas empresas privadas os dividendos são distribuídos 

entre os acionistas, os lucros da empresa social são reinvestidos no desenvolvimento dos 

próprios bens e serviços da companhia.  

O alargamento do contexto das relações produtivas reflete as novas preocupações 

vigentes na atualidade. Com a inserção da variável socioambiental nas discussões sobre 

os processos de desenvolvimento, despontam-se novas estratégias de desenvolvimento 

sustentável balizadas pelo planejamento, envolvimento comunitário, cuidados com o meio 

ambiente, com as questões sociais e culturais. Cabe apontar que a caracterização sobre 

um desenvolvimento considerado sustentável tem sido tônica em diversas agendas, não 

havendo ainda um consenso sobre as dimensões e a essencialidade do desenvolvimento 

sustentável. 
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Fato é que tais reflexões permitiram alguns redirecionamentos imbuídos de novos 

valores econômicos, ambientais e sociais, destacando o elemento humano. Na afirmativa 

de Dallabrida (2004), surgem propostas que objetivam melhorar a distribuição da renda, 

reduzir as desigualdades sociais, e principalmente o aumento da qualidade de vida e a 

satisfação das necessidades humanas de auto-realização.  

Partindo do entendimento que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

atenderem as suas próprias necessidades, uma das definições mais tradicionais de 

desenvolvimento sustentável, é possível partir de outros modelos de análises, como as 

cinco dimensões apresentadas por Sachs (1993). Para o autor, as premissas da 

sustentabilidade passam por cinco dimensões: social, econômica, ecológica, espacial e 

cultural.  

Franco (2000, p.18) adentra no debate afirmando que “hoje sabemos que o 

desenvolvimento tem muitas dimensões: econômica, social, cultural, ambiental e físico-

territorial, político-institucional e científico-tecnológica” e cada uma destas dimensões 

“comparecem no processo de desenvolvimento, em conjunto determinando-o ou, em 

particular, cada qual, condicionando-o.”  

A dinâmica de um APL.Com pretende propor uma alternativa diante das diversas 

dificuldades vivenciadas pelos pequenos produtores. Sabe-se que a sociedade 

contemporânea se baseia em uma lógica eminentemente racionalista, utilitarista e 

economicista, na qual se vivenciam crises nos níveis social, econômico e, acima de tudo, 

ecológico. Esta conjuntura socioeconômica vigente tende a desconsiderar os impactos 

que causam e conforme lembra Vieira (1997) as teorias do século XX que explicam o 

desenvolvimento, centradas principalmente na esfera econômica, assim como as políticas 
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decorrentes, ignoram as fragilidades ambientais, considerando apenas que a natureza 

poder ser consumida e transformada em mercadoria. Entretanto, a crise ambiental 

representa um limite real à expansão das formas convencionais de produzir, impondo 

novas formas de relação com a natureza e seus recursos (MELLO, 2007).  

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

O cenário atual é marcado pelo aumento da poluição do ar, da contaminação dos 

solos e dos mananciais de água somado ao uso predatório dos chamados recursos 

naturais (apenas para enunciar uma pequena parte dos inúmeros desequilíbrios 

ecossistêmicos existentes), juntamente com o paulatino crescimento de variadas 

patologias sociais, como os altos índices de pobreza e desigualdade social, o que revelam 

a crise civilizacional que vem sendo vivenciada. Muitos destes problemas socioambientais 

decorrem de uma intervenção humana calcada em valores e princípios orientados por 

uma racionalidade economicista-utilitarista, centrada na instrumentalidade e na idéia de 

maximização dos resultados.  

Nestas condições em que pese toda a preponderância da racionalidade econômica 

na contemporaneidade, parece existir uma grande incompatibilidade entre competitividade 

e sustentabilidade. Entretanto, esforços têm sido feitos para oportunizar iniciativas que 

integrem estas duas variáveis. Nesta perspectiva, situa-se o Arranjo Socioprodutivo de 

Base Comunitária (APL.Com) da Micro-Bacia do Rio Sagrado.  

Tal arranjo envolve quatro pequenas comunidades que buscam mecanismos de 

adaptação e tentativas de superação de dificuldades socioeconômicas com base na 

agricultura familiar, agroindustrialização e artesanato com fibras naturais (principalmente a 



 20
 

partir da bananeira e do cipó imbé). A atividade turística, desenvolvida incipientemente na 

localidade, tem se mostrado como alternativa complementar e que potencializa o 

APL.Com. 

O Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária na Micro-Bacia do Rio Sagrado 

compreende uma rede formada por socioempreendedores individuais, entre os quais se 

encontram produtores rurais, artesãos e pequenas agroindústrias, e coletivos, como é o 

caso da Associação Comunitária de Candonga, que sedia uma cozinha comunitária. Além 

dos atores locais, o arranjo se articula com organizações externas, como é o caso das 

secretarias municipais, organizações governamentais e de organizações não 

governamentais. 

Sampaio (2010) salienta que as articulações que se firmam em torno da 

constituição de um APL.Com sugerem um desenvolvimento orientado por uma ótica 

sustentabilista, quer dizer ecossocioeconômica, o que implica, um horizonte de benefícios 

intergeracionais, diferente da temporalidade de curto prazo típico da economia 

convencional (diante da lógica: privatizam-se lucros de curto prazo e socializam-se 

prejuízos socioambientais de médio e longo prazos) e do médio prazo da socioeconomia 

(quando se fomenta políticas nacionais de inclusão social, como a geração de renda e 

trabalho, descolada da complexidade territorial).  

Considerando as diversas variáveis e complexidades que se encontram imbricadas 

no Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária no Rio Sagrado, verificou-se a 

necessidade de delimitar os aspectos de análise deste estudo. Assim, com base em 

observações anteriores decorrentes do desenvolvimento de uma pesquisa de iniciação 

científica seguido por um trabalho de conclusão de curso de graduação, por parte da 

autora, além da dissertação de mestrado de Flávia Keller Alves, do Programa de Pós-
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Graduação em Administração da Universidade Regional de Blumenau – FURB, que 

discutiu o construto teórico denominado Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária 

(APL.Com), somado a pesquisa-ação em curso que vem sendo desenvolvida na 

localidade desde 2006, apresentaram-se indícios as fragilidades do arranjo do Rio 

Sagrado, se referem aos aspectos de produção e comercialização.  

Diante deste contexto resume-se a seguinte problemática de pesquisa: é possível 

conjugar iniciativas de economia comunitária e economia tradicional a partir de esforços 

interorganizacionais? 

 

1.2 PRESSUPOSTOS 

 

(a) A experiência de trabalho da empresa social Solidarium, a qual atuando com 

grupos de produtores rurais e urbanos de baixa renda, encontrou caminhos para que 

fosse possível melhorar a inserção de produtores comunitários no bojo da economia de 

mercado, pautada pelos princípios do comércio justo.  

(b) A perspectiva de trabalho das empresas sociais revela que novas tipologias 

organizacionais ancoradas em bases mais socialmente includentes encontram espaço no 

sistema econômico contemporâneo.  

(c) Critérios presentes na lógica do arranjo socioprodutivo de base comunitária do 

Rio Sagrado e da Solidarium são orientados por uma racionalidade que supera a ótica 

eminentemente econômica, envolvendo relações interorganizacionais. Na expressão de 

Sampaio (2000), tais relações são conduzidas pelo cálculo de conseqüências societárias, 

levando em conta as dimensões sócio-econômico-ambientais.     
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

A pesquisa tem como objetivo geral ampliar o entendimento sobre Arranjos 

Socioprodutivos de Base Comunitária na Micro-Bacia do Rio Sagrado em curso a partir 

das potencialidades que experiências de comércio justo oferecem, neste caso a empresa 

social Solidarium, para pensar o desenvolvimento territorial sustentável. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar o trabalho da empresa social Solidarium, sobretudo suas relações 

com os processos de certificação e seu enfoque para o desenvolvimento territorial 

sustentável.  

b) Analisar os encadeamentos produtivos e institucionais do arranjo 

socioprodutivo de base comunitária do Rio Sagrado de maneira que se compreenda as 

possibilidades e os entraves presentes na perspectiva de trabalho do micro 

empreendimento compartilhado.  

c) Prospectar aprendizados para o arranjo socioprodutivo de base comunitária 

do Rio Sagrado, a partir da experiência da Solidarium. 

d) Analisar as interfaces entre turismo comunitário e arranjo socioprodutivo de 

base comunitária. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
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No âmbito do desenvolvimento regional, uma série de estudos tem se dedicado a 

compreender as dinâmicas que fazem parte do processo de desenvolvimento e de que 

maneira essas poderiam, por assim dizer, incentivar ou amainar o desenvolvimento das 

localidades e regiões. Nos últimos anos, adentra de forma cada vez mais forte neste 

debate variáveis que procuram problematizar que tipo de desenvolvimento se pretende 

para cada espaço. Neste tipo de discussão, entram em pauta dualidades como 

global/local, pequeno/grande, rural/urbano, preservação/utilização, inclusão/exclusão, 

privado/público, competição/solidariedade entre tantas outras.  

Clama-se, contudo, por abordagens que discutam esse processo dialogando e 

transitando entre os pares acima elucidados. Em vista disso, justificam-se o estudo de 

temas como arranjo socioprodutivo de base comunitária, turismo comunitário, empresas 

sociais e comércio justo. Trata-se de temas efervescentes e que estimulam por esta 

razão, pesquisas em torno dos mesmos, ainda que em alguns aspectos, a limitada 

literatura disponível sobre parte dos assuntos represente um desafio para o estudo. Ainda 

com relação à relevância teórica espera-se que esta pesquisa traga novas contribuições 

para as discussões referentes às estratégias de desenvolvimento voltadas para sistemas 

produtivos locais de base comunitária integrados aos territórios além de avançar no 

debate sobre comércio justo, sobretudo, através dos dados empíricos extraídos das 

experiências analisadas. 

Este trabalho de dissertação converge às linhas de pesquisas do Núcleo de 

Políticas Públicas (NPP), pertencente ao Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional da Universidade Regional de Blumenau (FURB) e objetiva-se 
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com o mesmo contribuir com o fortalecimento da linha de pesquisa Estado, Sociedade e 

Desenvolvimento Regional do referido programa.  

Além disso, aponta-se que o aproveitamento da sinergia já existente entre diversos 

pesquisadores que vem trabalhando nas comunidades constitui outro aspecto relevante 

para justificar a realização deste estudo. Essa pesquisa dá continuidade, sob outro 

enfoque, a dissertação de mestrado de Flávia Keller Alves, do Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade Regional de Blumenau – FURB, que 

discutiu o construto teórico denominado Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária 

(APL.Com) baseando-se sobretudo na literatura oriunda das Ciências Ambientais e da 

Economia e em experimentos empíricos em curso e, ao mesmo tempo, contribuiu para o 

fomento do Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária na Micro-Bacia do Rio Sagrado. 

Evidencia-se que o território do Rio Sagrado, compreendendo as quatro 

comunidades de entorno da micro-bacia, faz parte de um projeto guarda-chuva 

denominado Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento em curso, desde 2006. O 

enfoque de uma Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento constrói uma conexão 

entre sistemas sociais e ecológicos compreendidos num dado território, possibilitando a 

coordenação de atores sociais na avaliação participativa dos problemas 

ecossocioeconômicos, conjugando conhecimento científico e sabedoria tradicional. 

Privilegia-se a conservação de modos de vida tradicionais (bem como seus modos de 

produção) e a preservação da biodiversidade.  

Neste contexto, uma política de geração de trabalho e renda, passa a ser um efeito 

da construção e maturação de uma Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento, na 

qual esta política leva em conta as características do território e condizentes com os 

princípios da sustentabilidade. A Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento resulta 
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do empenho da Universidade Regional de Blumenau- FURB em conjunto com o Instituto 

LaGOE (Laboratório de Gestão de Organizações que promovem o Ecodesenvolvimento), 

com sede em Curitiba, Paraná, e mais recentemente da participação da Universidade 

Federal do Paraná, setor litoral.  

Ademais, sob o ponto de vista prático, justifica-se a realização deste trabalho pela 

intenção de propor reflexões que contribuam para o fomento do Arranjo Socioprodutivo de 

Base Comunitária da Micro-Bacia do Rio Sagrado, permitindo assim um incremento na 

geração de trabalho e renda de membros das comunidades envolvidas.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 IMPLICAÇÕES DO CONCEITO DE RACIONALIDADE 

 

A reflexão sobre o que seria agir racionalmente tem apresentado variações ao 

longo do tempo. Na concepção de Ramos (1989) aludindo ao sentido antigo da palavra 

razão, explica que esta era entendida como a capacidade inerente a psique humana que 

habilita o indivíduo a distinguir entre o bem e o mal, entre o conhecimento falso e o 

verdadeiro, servindo assim, para ordenar a vida pessoal e social da pessoa. Diante da 

subjetividade envolvida nas noções de certo e errado, bom e mal e outros pares 

semelhantes, o conceito de racionalidade apresenta pontos discutíveis.  

A partir dos trabalhos de Thomas Hobbes, a definição de razão torna-se 

sistematizada e inspirada no ideário de modernidade, passa a ser compreendida como a 

“capacidade que o indivíduo adquire pelo esforço e que o habilita a fazer o cálculo 

utilitário de conseqüências” (HOBBES apud RAMOS, 1989, p. 3).  
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É significativo relatar que a modernidade ocidental levantou a pretensão de levar a 

efetivação do ideal de uma civilização da razão, na qual se torne concreta a conquista do 

sentido na vida histórica dos homens. Neste limiar, a crise da modernidade desembocou 

numa crise do sentido para a vida humana e constata-se que a meditação sobre o sentido 

da vida, passa necessariamente, na atualidade, pela crítica da razão moderna 

(OLIVEIRA, 1993).  

Para reforçar esta argumentação, Oliveira (1993) defende que a racionalidade 

tornou-se cínica, pois por trás da máscara do esclarecimento e da liberdade, na verdade, 

o que caracteriza a contemporaneidade é a experiência da perda de sentido da vida, 

manifestada através da institucionalização e concretização da chamada ‘desrazão’ 

perversa e instrumental, não só dominando a natureza e os homens, mas ameaçando a 

própria vida humana. 

O mesmo autor lembra que a tão aclamada razão, que na origem da cultura 

ocidental emergira para combater o mito e promover a emancipação, reduziu-se ao 

controle técnico da natureza e dos homens, inseridos em relações de trabalho e 

dominação que diminuem o homem a um acessório da máquina produtiva.  

Esta abordagem reducionista da racionalidade é definida por Guerreiro Ramos 

(1983) como funcional, sendo denominada também como econômica, instrumental e 

formal por outros autores. Com o intento de diferenciar duas categorias principais de 

racionalidade, Weber apud Ramos (1989, p.5) esclarece que a racionalidade formal e 

instrumental é determinada pela expectativa de resultados, enquanto a racionalidade 

substantiva ou de valor, “é determinada independentemente de suas expectativas de 

sucesso e não caracteriza nenhuma ação humana interessada na consecução de um 

resultado ulterior a ela”.  
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Cabe citar o trabalho de Mannheim (1986) dedicado a distinguir as peculiaridades 

envoltas no conceito de racionalidade. O autor utiliza a denominação racionalidade 

substancial e funcional. A primeira é definida como um ato de pensamento dotado de 

percepções inteligentes das inter-relações de acontecimentos, numa situação específica. 

Acrescenta que atos dessa natureza permitem uma vida pessoal orientada por 

julgamentos independentes. Por sua vez, a racionalidade funcional se refere a qualquer 

conduta, acontecimento ou objeto, na medida em que este é identificado como sendo 

apenas um meio de atingir uma determinada meta (MANNHEIM, 1986). Os atos são 

racionais quando contribuem para que se logre atingir um objetivo predeterminado 

(RAMOS, 1983). 

A crítica que se faz, é que na sociedade atual predomina a racionalidade 

econômica, instrumental ou funcional. A racionalidade econômica traz envolta em seu 

conceito, a idéia de ‘ação ótima’, essencial na sociedade de mercado. A abordagem 

instrumental da racionalidade manifesta-se no ideal de maximização da utilidade 

(resultados), isto é, na concepção da ação racional como escolha dos melhores meios 

para a satisfação dos objetivos individuais (DALLABRIDA, 2004).  

É inegável a importância da racionalidade utilitarista para o mercado e não se 

pretende sugerir que esta seja abolida do domínio social. A reflexão gira em torno da 

exacerbação e hegemonia de apenas um aspecto da racionalidade, insuficiente para dar 

conta das complexidades do mundo da vida.   

Como bem frisa Ramos (1989) a racionalidade econômica tornou-se a essência da 

sociedade de mercado e elucida que a lógica instrumentalista, que amplia o controle da 

natureza e das forças produtoras, tornou-se a lógica da vida humana em geral. Ramos 
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(1989, p. 13) complementa ainda que “mesmo a subjetividade privada do indivíduo caiu 

prisioneira da racionalidade instrumental”. 

A respeito da primazia da racionalidade econômica, predominantemente funcional, 

contata-se que embora esta noção tenha existido em sociedades anteriores, restringia-se 

a esferas limitadas, enquanto na sociedade moderna, tal racionalidade tende a abranger a 

totalidade da vida humana (RAMOS, 1989).  

 

2.2 DISCUTINDO O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 

 

A partir da segunda metade do século XIX, a degradação ambiental e suas 

catastróficas conseqüências, em nível planetário, originaram reflexões e as primeiras 

reações no sentido de se buscar mecanismos de diminuição dos danos ao ambiente. Ao 

questionar os pilares fundamentais da sociedade moderna, a crise ecológica tornou-se um 

dos maiores desafios nas últimas décadas. Esta crise chama a atenção para a relação de 

interdependência entre ser humano e natureza (FREY, 2001).  

Como faz notar Costa (2008), ao traçar as origens do conceito de desenvolvimento 

sustentável, muitos autores mencionam à década de 1980 como o período de início de 

propagação do termo, associando-o a uma mudança de enfoque na definição da 

problemática ambiental, passando de visões eminentemente preservacionistas dos anos 

de 1960 e 1970, à associação entre crescimento econômico e preocupação ambiental.  

Contudo, uma das referências mais antigas para a expressão desenvolvimento 

sustentável atribui sua origem ao ano de 1968, na ocasião da realização da “Conferência 

sobre a Biosfera”, em Paris, e sobre a conferência “Aspectos Ecológicos do 

Desenvolvimento Internacional”, ocorrida no mesmo ano em Washington (BARBIER apud 
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COSTA, 2008). Sendo assim, a célebre “Conferência das Nações Unidas sobre o Homem 

e o Meio Ambiente”, sediada em Estocolmo, no ano de 1972, cristalizada como um marco 

na discussão ambiental em nível internacional teria sido responsável, principalmente, pelo 

mérito de popularizar a expressão.  

Viola (1996) sublinha que em 1992, a realização da “Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, no Rio de Janeiro, também contribuiu 

de maneira importante para o alcance global do debate acerca do desenvolvimento 

sustentável, não obstante a multidimensionalidade e as graves divergências existentes 

entre os diversos grupos e interesses envolvidos nestas discussões.  

A definição oficial de Desenvolvimento Sustentável é “aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p. 46).  Esta conceituação 

permitiu uma generalização do discurso a respeito do desenvolvimento sustentável, 

ocorrida a partir do chamado Relatório Brundtland, publicado em 1987, intitulado Nosso 

Futuro Comum. 

Levando em conta tal definição, desponta-se um dos dilemas clássicos da 

sustentabilidade, referente aos chamados bens difusos, tão bem analisados por Garret 

Hardin (1968) em seu artigo “A tragédia dos bens comuns”. Hardin assinala como 

problema central dos bens comuns o acesso livre e não-regulamentado a recursos 

escassos. Ou seja, a “A tragédia dos bens comuns” trata da utilização desordenada e 

competitiva dos recursos naturais que, ao mesmo tempo em que pertencem a todos, não 

pertencem a ninguém em particular. 

Cumpre reconhecer que com exceção dos elementos da biodiversidade situados 

no subsolo que, por força da lei, pertencem à União, os ditos recursos naturais como o ar 
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e a água, por exemplo, pertencem a todos. O uso desses recursos, a rigor, nunca poderá 

ser impedido, podendo apenas ser regulamentado em alguns casos.  

É imperioso analisar, que quando um indivíduo age racionalmente com base em 

seu ponto de vista particular, seu comportamento racional conduz a uma situação no 

grupo, que por sua vez vive em condições de recursos escassos, marcada por um 

impasse que gera necessariamente um comportamento coletivo irracional (HARDIN, 

1968). O autor complementa que a situação se agrava, à medida que os custos do uso 

dos bens comuns são distribuídos como um todo para o grupo e assim, a parte individual 

dos custos totais fica menor que o benefício individual.  

Nesta condição, parece pertinente para o sujeito seguir uma estratégia de ilimitada 

ampliação de sua própria parte do bem comum. Hardin (1968) relata que sob a lógica do 

cálculo de custo-benefício individual, esta dinâmica de apropriação de recursos, somente 

será irracional nos casos em que a capacidade de carga do bem comum foi alcançada.  

O dilema acima apresentado traz à tona a preocupação acerca da “gestão” e do 

“planejamento” dos chamados recursos naturais. Mais precisamente, preocupa-se com as 

relações que se estabelecem entre sociedade e meio ambiente, perpassando pela 

questão sobre quais seriam os atores sociais que teriam autonomia e que poderiam 

influenciar neste processo.  

Fikret Berkes (2005) discute a problemática dos bens comuns e propõe algumas 

alternativas para que se fuja do caminho da tragédia. Sustenta o mesmo que existem 

duas características nucleares relacionados aos bens comuns: a) a exclusão ou o controle 

de acesso de usuários potenciais é problemático, e b) cada usuário é capaz de subtrair 

daquilo que pertence também a todos os demais usuários. Berkes (2005, p.50) questiona 

a idéia de Hardin de que “a liberdade no uso de recursos comuns provoca a ruína de 
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todos”, pois Berkes admite a presença de uma estrutura conceitual de regimes de 

apropriação aplicável aos recursos comuns representam uma alternativa importante neste 

cenário. 

Neste limiar, evidencia-se que os recursos comuns podem ser geridos por 

intermédio de quatro regimes básicos de apropriação de recursos. O primeiro, é o livre 

acesso que significa a ausência de direitos de propriedade bem definidos. A segunda 

possibilidade, a propriedade privada relaciona-se a situação na qual um indivíduo ou 

corporação tem o direito de excluir outras partes interessadas além de regulamentar o uso 

dos recursos. A propriedade estatal é outro mecanismo de gerenciamento dos recursos 

comuns, no qual o direito sobre os recursos constitui uma prerrogativa exclusiva do 

governo, que regulamenta o seu uso. Finalmente, a quarta opção manifesta-se na 

propriedade comunal o que significa que recurso é administrado por uma comunidade 

definida de usuários, os quais possuem autonomia para regrar o uso e excluir outros 

usuários (OSTROM,1990; BROMLEY, 1992; FENNY et al., 1990 apud BERKES, 2005). 

Diante de tais possibilidades, sustenta-se que na prática os recursos tendem a ser 

controlados mediante diferentes combinações entre os quatro regimes anteriormente 

elucidados. Assim, verifica-se que a seminal tragédia dos comuns, proposta por Hardin, 

desconsidera a presença de arranjos institucionais que possam nortear o controle dos 

recursos comuns, contribuindo inclusive, com feedbacks que permitem monitorar a 

situação destes recursos, os quais se valendo de institucionalidades flexíveis (porém não 

frágeis) tornam-se mais aptos de caminharem rumo a sustentabilidade (BERKES, 2005).  

É oportuno lembrar que o conceito de sustentabilidade está imbricado em um 

importante tecido político. Já em 1987, a presidente da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, Gro Harlem Brundtland, caracterizou o desenvolvimento 
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sustentável como um ‘conceito político’ e um ‘conceito amplo para o progresso econômico 

e social’ (VEIGA 2006). Neste sentido, o mesmo Veiga acrescenta que a discussão 

acerca da sustentabilidade impulsionou o processo de institucionalização que insere o 

meio ambiente na agenda política internacional, estimulando a inserção do assunto em 

todos os níveis nos Estados nacionais e nos órgãos multilaterais de caráter 

supranacional.  

Assim, conforme alerta Veiga (2006, p. 87) “um dos principais resultados da 

disputa política pela definição da sustentabilidade foi um claro predomínio da economia na 

determinação do que devam ser a teoria e a prática do desenvolvimento sustentável”, 

reflexo típico de uma sociedade na qual há a hegemonia da racionalidade economicista-

utilitarista.  

Outra observação a ser feita quanto ao tema em exame é que embora a 

comunidade internacional posicione-se unanimemente favorável à concepção do 

desenvolvimento sustentável, dificilmente reconhece-se esse suposto compromisso de 

conservação da biodiversidade e de consideração com as gerações vindouras nas ações 

e medidas atuais. Esta realidade é demonstrada através dos resultados referentes às 

determinações de metas das conferências internacionais e das políticas públicas 

adotadas na maior parte dos países, que usualmente ficam abaixo das recomendações 

elaboradas (FREY, 2001).  

Tais dificuldades mencionadas decorrem, sobretudo, dos distintos interesses que 

tramitam nesta arena política e pela multidimensionalidade do conceito em questão. 

Buscando bases para um modelo de análise que permitisse melhor compreender a noção 

de sustentabilidade, Sachs (1993, p.37) lança um olhar sobre a temática a partir de cinco 

dimensões distintas, as quais seguem: 
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a) Sustentabilidade social: objetiva maior equidade na distribuição de bens e renda, 

reduzindo a diferença entre padrões de vida de ricos e pobres; 

b) Sustentabilidade econômica: visa eficiência econômica, avaliada em termos 

macrossociais, pressupõe alocação e de gerenciamento eficiente de recursos, além de 

constantes investimentos públicos e privados; 

c) Sustentabilidade ecológica: pretende conservar a biodiversidade através de um 

conjunto de medidas como redução do consumo de recursos não renováveis, diminuição 

do volume de resíduos e poluição, definição de normas de proteção ambientais, 

intensificação de pesquisas em novas tecnologias,etc; 

d) Sustentabilidade espacial: busca a obtenção de uma configuração rural-urbana 

mais equilibrada e melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos e das 

atividades econômicas e 

e) Sustentabilidade cultural: refere-se às mudanças baseadas na continuidade 

cultural, de raízes endógenas, de soluções específicas para o local, respeitando os 

ecossistemas, a cultura e a área.  

Para Sachs (1993) o desenvolvimento sustentável não é possível, quando se faz 

uma escolha entre desenvolvimento e meio ambiente. A seleção adequada será entre 

formas de desenvolvimento sensíveis ao meio ambiente e formas insensíveis ao mesmo. 

Neste limiar, o autor entende que as cinco dimensões apresentadas precisam ser levadas 

em conta simultaneamente. 

Em um trabalho mais recente, Sachs (2007, p. 22) menciona que: “trabalho 

atualmente com a idéia de desenvolvimento socialmente includente, ambientalmente 

sustentável e economicamente sustentado. Ou seja, um tripé formado por três dimensões 

básicas da sociedade”.  Este tripé sintetiza as idéias norteadoras do processo de 
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desenvolvimento sustentável, entretanto não desconsidera as outras dimensões 

apresentadas. Trata-se de adjetivos que objetivam clarear a compreensão do conceito. 

Em vista disso, essencial é entender que o desenvolvimento sustentável não 

representa um estado estático de harmonia, mas antes, um processo de mudanças, no 

qual a exploração dos recursos, a dinâmica dos investimentos e a orientação das 

inovações tecnológicas e institucionais são feitas de forma consciente face às 

necessidades tanto atuais quanto futuras (SACHS, 1986).  

As dimensões básicas e interdependentes que compõem a noção de 

desenvolvimento sustentável vêm sendo revisadas. Com o intento de esclarecer e 

esmiuçar as dimensões encampadas por este conceito complexo e multidimensional, 

Guimarães e Maia (1997) adentram na discussão apresentado oito dimensões, conforme 

segue: 

a) Sustentabilidade ecológica: trata-se da base física do processo de 

desenvolvimento e objetiva a conservação e o uso racional dos recursos naturais 

utilizados nas atividades produtivas; 

b) Sustentabilidade ambiental: possui estreita relação com a manutenção da 

capacidade de carga dos ecossistemas, isto é, preocupa-se com a capacidade da 

natureza para absorver e recuperar-se das agressões antrópicas; 

c) Sustentabilidade econômica: preocupa-se com a manutenção do crescimento 

econômico considerando as demais dimensões e não as sobrepondo; 

d) Sustentabilidade demográfica: diz respeito à capacidade de suporte do planeta 

diante das altas taxas de crescimento populacional além de outros fenômenos que 

impactam a questão do espaço, como os movimentos migratórios e as ocupações 

irregulares; 



 35
 

e) Sustentabilidade cultural: advoga a manutenção da diversidade, através da 

preservação de valores, práticas e símbolos de identidade de um povo, nação ou região. 

f) Sustentabilidade social: tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida, 

encampando problemas como a pobreza, desigualdade e exclusão social; 

g) Sustentabilidade política: vincula-se as ações de construção da cidadania 

buscando a incorporação dos indivíduos ao processo de desenvolvimento e, 

h) Sustentabilidade institucional: projeta no desenho das instituições que regulam a 

sociedade e a economia as dimensões sociais e políticas da sustentabilidade em seus 

conteúdos macro. 

Embora não exista um consenso sobre o conceito de desenvolvimento 

sustentável, verifica-se que o mesmo encontra-se fortemente presente nos discursos de 

entidades de grande influência, como é o caso do Banco Mundial e da ONU. Além disso, 

a discussão sobre a temática ganha paulatinamente mais força no ambiente acadêmico e 

foi sendo incorporada, mais recentemente, pela iniciativa privada.  

 

2.3 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL  

 

Conforme anteriormente exposto, as premissas envolvidas na noção de 

desenvolvimento sustentável perpassam pelo alargamento da concepção de 

racionalidade e requerem uma relação mais harmoniosa entre o homem e a 

biodiversidade. A natureza e a sociedade se integram formando uma configuração 

territorial marcada por relações de produção e relações sociais (SANTOS, 1994). Por 

conta da relevância da dimensão espacial decorrente das forças sociais que atuam em 
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determinado espaço é que muitos autores tem se preocupado em caracterizar o 

desenvolvimento como sendo territorial e sustentável.  

Valendo-se de uma perspectiva materialista, constata-se que o conceito de 

território está relacionado ao espaço físico, isto é, a um pedaço de terra apropriado, 

dentro dos limites de uma específica jurisdição político-administrativa (HAESBAERT, 

2006). Esta abordagem tradicional tem se ampliado e vem abarcando outras variáveis e 

elementos que passaram a compor o território. Procurando compreender tais elementos, 

Haesbaert (2006) explica que é a partir do elo indissociável entre as dimensões natural, 

física e política do espaço que o território se define.  

Shneider (2004) relata que a abordagem territorial do desenvolvimento entende 

que o nível adequado de tratamento dos problemas concretos deva ser o espaço de ação 

em que transcorrem as relações sociais, econômicas, políticas e institucionais, ou seja, os 

problemas devem ser pensados a partir da realidade local. Neste sentido, o mesmo autor 

defende que o território é construído a partir da ação entre os indivíduos e o ambiente ou 

contexto objetivo em que estão inseridos.  

Na concepção do desenvolvimento territorial sustentável, os territórios são 

considerados agentes de transformação social e não simplesmente um suporte de 

recursos físicos para objetos, atividades e processos econômicos. Coriolano e Silva 

(2005, p. 25) também tratam desta temática e definem: “o território é o espaço de relações 

e disputas de poder, entre os que detêm o capital e os que vendem sua força de 

trabalho”. 

Aprofundando-se na definição de território, Haesbaert (2006) explica que é possível 

conceituá-lo a partir de diferentes perspectivas. Segundo o autor, o território com base em 

uma concepção política seria um espaço delimitado e controlado, através do qual se 
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exerce um determinado poder, na maioria das vezes, relacionado ao Estado. Por sua vez, 

a partir de um olhar cultural, o território é um produto da apropriação e da valorização 

simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido. Finalmente, tomando em conta 

um viés econômico, o território enfatiza a dimensão espacial das relações econômicas, na 

qual o mesmo é considerado como fonte de recursos e incorpora-se no embate entre 

classes sociais e na relação capital-trabalho. 

Para Pecqueur (2005, p. 12), “o desenvolvimento territorial designa todo processo 

de mobilização dos atores que leve à elaboração de uma estratégia de adaptação aos 

limites externos, na base de uma identificação coletiva com uma cultura e um território”.  

O autor realça ainda que o desenvolvimento territorial refere-se a uma construção de 

atores, sendo dinâmico e inserido em determinado tempo, não podendo simplesmente ser 

implantado por decreto, ainda que políticas públicas específicas possam incentivar ações 

neste sentido.  

Verifica-se que a noção de território envolve uma complexa teia de atores e 

relações sociais imbricados em determinado espaço geográfico. Ao discutir o 

desenvolvimento territorial, Carriére e Cazella (2003) elucidam cinco pontos chaves para 

um processo de desenvolvimento territorial sustentável. Inicialmente, argumenta que em 

um território há uma combinação entre cooperação e concorrência. Além disso, o autor 

observa que existe um equilíbrio entre participação e conflitos em uma experiência de 

desenvolvimento territorial sustentável. Em terceiro lugar, esclarece que esta modalidade 

de desenvolvimento demanda uma articulação entre experiência local, manifestada 

através do chamado “conhecimento tradicional, local, endógeno ou popular” e 

conhecimento científico.  
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Carrière e Cazella (2003) advertem ainda, que embora os atores locais sejam 

fundamentais nesta perspectiva de desenvolvimento, é inegável que as mudanças nas 

instituições formais alteram as práticas políticas que afetam o nível local, como é o caso 

de políticas de descentralização ou de políticas de ordenamento territorial. Isto é, a escala 

local é afetada por outras escalas.  Finalmente, aponta que a história institucional 

costuma evoluir lentamente, sendo que muitas vezes o tempo é medido em décadas. Em 

outras palavras, manifesta que o desenvolvimento territorial sustentável é uma estratégia 

de longo prazo. 

As discussões em torno de propostas desenvolvimentistas atreladas ao território 

tomam força em tempos de globalização. Milton Santos (1994) cita que a ênfase no 

território, relaciona-se com as mudanças socioespaciais e político-institucionais 

decorrentes do modelo capitalista vigente. Com a globalização, observa-se a 

internacionalização dos processos produtivos. Este movimento desencadeia uma 

preocupação com o aspecto espacial dos processos produtivos, já discutidos nas 

conhecidas Teorias da Localização1 recompondo e afetando os territórios e as localidades 

que são a projeção particular sobre um espaço determinado. 

Outro aspecto a ser considerado quanto ao tema em exame segundo Shneider 

(2004) é que o território emerge como nova unidade de referência para a atuação do 

Estado e a regulação das políticas públicas. Neste cenário, ganham destaque iniciativas 

como a descentralização das políticas públicas, a valorização da participação dos atores 

                                                 
1 Como bem frisa Benko (1996) a teoria do desenvolvimento regional continuamente se debruçou pela 
questão das trocas inter-regionais, visto como as trocas constituem um dos fundamentos da especialização 
local conforme demonstram os trabalhos de Perroux, Myrdal, Hirschmann entre outros. A abordagem 
tradicional empregada está embasada no estudo da vantagem comparativa, na troca mercantil e nos fluxos 
espaciais concomitantes de capital e trabalho. Um enfoque mais recente se articula em torna da nova 
divisão espacial e internacional do trabalho, na qual as diferentes etapas do processo de produção são 
atribuídas no espaço de forma distinta, em função de suas características tecnológicas e do nível de 
qualificação que demandam.  
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da sociedade civil e a redefinição do papel das instituições. Shneider (2004) explica que 

para acionar e tornar efetivas as relações do Estado central com os organismos locais 

fez-se necessário forjar uma nova unidade de referência, que passou a ser o território. 

 

2.4 ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - DISTRITOS 

INDUSTRIAIS, CLUSTERS, SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS E ARRANJOS 

PRODUTIVOS LOCAIS 

 

A busca por soluções de bases territoriais para problemas locais motivou a 

formação de diversos tipos de agrupamento de organizações vinculados a um território 

específico. Tais aglomerações inspiram-se nas premissas do desenvolvimento territorial, 

podendo caminhar em alguns casos, rumo à sustentabilidade. Na contemporaneidade, 

com a ascensão da globalização e da chamada “mundialização financeira” tomam força 

as discussões sobre a relevância da localização das organizações.  

O fenômeno da globalização desencadeia uma nova lógica de competitividade e 

concorrência, pois atinge uma escala global. Expõe Alves (2008) que a concorrência em 

escala mundial, força as empresas a repensarem sua forma de se relacionar com outras 

organizações. Neste sentido, conforme acrescenta a autora, almejando superar 

adversidades, algumas destas procuram se relacionar de forma cooperativa com outras, 

através do estabelecimento de relações em rede. Tais formas cooperativas de 

relacionamento entre organizações vêm sendo abordadas por estudiosos através de 

variadas denominações, entre elas distritos industriais, clusters, sistemas produtivos 

locais e arranjos produtivos locais. Estas estratégias de cooperação encontram-se 

imbricadas nas dinâmicas do território que as envolvem. 



 40
 

Um dos exemplos mais conhecidos de tais aglomerações é representado pelos 

distritos industriais marshalianos, também conhecidos por clusters, situados na Itália. Os 

estudos sobre os distritos industriais italianos são referências para tratamentos analíticos 

que apontam vantagens da concentração de organizações em determinado espaço, como 

forma de empresas de pequeno porte aumentar sua competitividade (PORTER, 1999). 

Nos distritos industriais marshalianos, no final do século XIX início do século XX, 

existia um padrão de organização composto por pequenas empresas concentradas na 

manufatura de produtos específicos como o têxtil, geograficamente agrupadas, 

normalmente próximas da periferia dos centros produtores (VARGAS, 2003). Esta 

experiência de aglomeração ficou conhecida como os distritos industriais da Terceira 

Itália. 

 Amato Neto (2008) relata que a Terceira Itália corresponde às regiões central e 

noroeste deste país, especificamente nas cidades de Bolonha, Florença, Ancona, Veneza 

e Módena, onde se encontra uma vasta rede de pequenas empresas industriais, 

encampando desde fábricas de calçados, equipamentos agrícolas, cerâmica, têxteis, até 

motocicletas, autopeças, cuja constituição conseguiu desempenhar um papel fundamental 

em um período de recessão - entre os anos 70 e 80.  

Nestes distritos, a incorporação de tecnologias de ponta, a modificação das 

estruturas organizacionais internas em conjunto com o alargamento dos vínculos 

socioeconômicos estabelecidos com o entorno, foi determinante para o êxito da 

experiência italiana (AMATO NETO, 2008). Este exemplo demonstra os benefícios que a 

existência de uma rede horizontal de cooperação pode trazer para o conjunto de 

empresas situadas em um determinado território (SACHS, 2003). 
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Almeida e Pollero (2007) sublinham que inspirados na experiência italiana, diversos 

denominações surgiram para caracterizar novas estratégias de desenvolvimento local, 

entre as quais: distrito industrial, clusters, sistema produtivo local e arranjo produtivo local. 

Os autores diferenciam tais termos e mencionam que distrito industrial diz respeito a um 

aglomerado territorial de empresas de ramos parecidos, onde mão-de-obra especializada, 

insumos e prestação de serviços complementares estão facilmente disponíveis. Nestes 

distritos, as inovações tornam-se conhecidas facilmente. 

Schmitz (1992), Sengenberger e Pyke (1991) e Becattini (1990) complementam 

esta definição e afirmam os distritos industriais apresentam como características 

fundamentais concentração geográfica e setorial de organizações, proximidade com os 

fornecedores, considerável especialização produtiva local, envolvimento com o governo 

local e outras instituições de apoio e existência de identidade sociocultural. 

A palavra cluster significa agrupamento, coleção, reunião e cacho. Esta definição 

envolve um conjunto numeroso e localizado de empresas, usualmente pequenas e 

médias, entre as quais há uma intensa cooperação. Neste caso, cada uma das empresas 

executa um estágio do processo de produção (ALMEIDA e POLLERO, 2007). Porter 

(1999) acrescenta que um cluster envolve ainda o estabelecimento de relacionamentos 

com instituições análogas que apóiam o aglomerado. 

Por sua vez, um sistema produtivo local indica um grande número de empresas, 

normalmente de pequeno porte, situadas em determinado território no qual cada uma das 

organizações encontra-se envolvida em distintos estágios do processo produtivo. Além 

disso, um sistema produtivo viabiliza a articulação e o aprendizado entre as organizações 

bem como com outros atores locais, tendo como resultado, a apresentação de um produto 

homogêneo (ALMEIDA e POLLERO, 2007).  
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A última definição proposta por Almeida e Pollero (2007), os chamados arranjos 

produtivos locais, seriam relativos à aglomeração de micro e pequenas empresas nas 

quais a organização social e institucional estariam em fase incipiente. Para a 

consolidação de um arranjo produtivo local, faz-se necessária a presença de quatro 

elementos essenciais: capital social, organização produtiva, articulação político-

institucional e estratégia de mercado.  

O conceito de arranjo produtivo local vem utilizado no Brasil, existindo inclusive, 

políticas públicas específicas para o fomento destes agrupamentos. De acordo com o 

Sebrae (2008), tem-se a seguinte definição: 

 

Arranjos produtivos locais são aglomerações de empresas localizadas em um 
mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum 
vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com 
outros atores locais, tais como governo, associações empresariais, instituições de 
crédito, ensino e pesquisa. 

 
 

Neste limiar, Thomazi (2006) sustenta que o papel do arranjo produtivo local é 

proporcionar algumas vantagens para a empresa como a diminuição de custos, diluição 

de riscos e aproveitamento das sinergias possíveis nas áreas de vendas e distribuição, 

além do compartilhamento de informações técnicas, produtivas e mercadológicas. Como 

enaltecem Cassiolato e Lastres (2002), o foco dos arranjos produtivos locais são as 

relações entre empresas e entre essas com as demais instituições dentro de um espaço 

geograficamente definido.  

Ainda quanto ao tema em exame, Merigue (2005) menciona algumas das 

características de um arranjo produtivo, que influenciam diretamente sua competitividade. 

Abaixo, elucidam-se as mesmas: 

 a) Sinergia: apontada através da gestão compartilhada. 
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 b) Dimensão territorial: espaço físico e político de suporte e articulação dos 

integrantes. 

 c) Agentes econômicos e instituições políticas, sociais, científico-tecnológicas: 

importantes pela variedade e complementaridade mantida por processos de divisão de 

trabalho do arranjo.  

d) Conhecimento tácito: juntamente com os agentes sociais e as organizações do 

sistema territorial, apresenta forte especificidade local e se origina a partir das identidades 

culturais, sociais e empresariais, bem como da proximidade geográfica. 

e) Aprendizado interativo: meio gerador e difusor mais eficiente dos agentes 

econômicos e de outras instituições.  

f) Governança: compreendida como uma regra compartilhada dentro do arranjo 

produtivo local, envolvendo diferentes formas de coordenação entre os agentes e 

atividades.  

g) Grau de enraizamento: medido pelo nível de envolvimento e articulação dos 

diversos agentes e instituições do arranjo produtivo local.  

 

2.5 ARRANJOS INSTITUCIONAIS 

 

A dimensão institucional dos processos de desenvolvimento territorial sustentável 

vem assumindo importante relevância devido ao suporte político que propiciam. Nestas 

condições, os encadeamentos sociopolíticos relacionados à interação entre as distintas 

organizações que atuam em um arranjo produtivo local ou em outra tipologia de 

agrupamento, tornam-se fundamentais na medida em que contribuem para a continuidade 

do aglomerado, bem como servem de base para o alcance de outras dimensões.  
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A temática de arranjos institucionais está estreitamente relacionada ao 

desenvolvimento sustentável, pois é um mecanismo que viabiliza o planejamento 

participativo.  

O processo de planejamento que promove o desenvolvimento, sobretudo local, a 
partir da participação efetiva da sociedade com um todo, pode ser entendido como 
um arranjo institucional para o desenvolvimento sustentável (SAMPAIO, 1996, 
p.1).  
 
 

Na abordagem de Furtado (2008), os arranjos institucionais são as formas pelas 

quais se definem os papéis, as funções e as regras de relacionamento entre os distintos 

atores sociais. Tais acordos estabelecidos no contexto de um arranjo institucional são 

necessários para orientar as ações de desenvolvimento econômico, social e ambiental, 

pois objetivam mostrar quais são as possibilidades e limitações existentes, isto é, as 

regras que irão orientar as ações futuras.  

A principal função de um arranjo institucional é construir acordos em torno da 

implantação de projetos de interesse do território, catalisando habilidades e competências 

dispersas em um conjunto de organizações e agentes, públicos e privados, individuais e 

coletivos, e operar estes atributos colocando-os a serviço do território (BRASIL, 2007). Ao 

se tratar de arranjos institucionais, fundamental é discutir a noção de instituição na 

atualidade, trabalhadas neste estudo a partir da perspectiva do neo-institucionalismo. 

Como fazem notar Hall e Taylor (2003), a instituição pode ser definida como o conjunto de 

procedimentos, protocolos, normas e convenções inerentes à estrutura organizacional da 

comunidade política ou da economia política.  

Os mesmos autores prosseguem advertindo que a noção de instituição envolve 

ainda os procedimentos habituais de funcionamento de uma organização, as convenções 

que governam o comportamento dos sindicatos até as relações entre bancos e empresas. 

Isto é, as instituições estão associadas às organizações e às regras ou convenções 
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editadas pelas mesmas. Enfim, uma instituição diz respeito a um grande número de 

relações que se estabelecem entre diferentes atores políticos e econômicos. 

Ao refletirem sobre o papel das instituições, Hall e Taylor (2003) pontuam que as 

instituições afetam os comportamentos dos indivíduos ao oferecem aos atores um 

determinado nível de certeza quanto ao comportamento presente e futuro dos outros 

atores. Isto porque as instituições podem fornecer informações concernentes ao 

comportamento dos outros e referente aos mecanismos de aplicação de acordos, por 

exemplo. Desta forma, “elas incidem sobre as expectativas de um dado ator no tocante às 

ações que os outros atores são suscetíveis de realizar em reação às suas próprias ações 

ou ao mesmo tempo em que elas” (HALL e TAYLOR, 2003, p.197). 

Embora o comportamento dos indivíduos esteja orientado por uma perspectiva 

racional, baseada na utilidade, tratadas em uma seção anterior neste trabalho, os teóricos 

do neo-institucionalismo admitem que o elemento cultural também interfira na construção 

de determinada instituição. Assim, sustentam que o fato de que os indivíduos recorrem 

com freqüência a modelos de comportamentos já conhecidos para atingir seus objetivos, 

se refere à relevância dos valores culturais nos processos de tomada de decisão. Neste 

limiar, Hall e Taylor (2003) enaltecem que as instituições oferecem modelos morais e 

cognitivos que orientam as ações e as interpretações dos fatos.  

Aprofundando a discussão, é pertinente transcrever o seguinte comentário de Hall 

e Taylor (2003, p. 210): “as instituições exercem influência sobre o comportamento não 

simplesmente ao especificarem o que se deve fazer, mas também o que se pode imaginar 

fazer num contexto dado”.  

É pertinente apontar que o conceito de arranjo institucional aproxima-se da noção 

de rede pelo fato de ambos tratarem de inter-relacionamentos presentes entre os atores 
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sociais. A despeito disso, Benko (1999, p.129) define rede como “a dimensão espacial de 

uma forma de regulação das relações entre unidades produtivas”. É significativa a 

explanação de Santos (1996) ao mencionar a rede como sendo social e política, pelas 

pessoas, mensagens e valores que a compõem e caracterizam as relações existentes.  

 

 2.6 ARRANJO SOCIOPRODUTIVO DE BASE COMUNITÁRIA (APL.COM) 

 

O conceito de arranjo socioprodutivo de base comunitária é abordado por Sampaio 

desde 2004 e deriva da idéia de arranjo produtivo local. Contudo, preocupa-se em 

extrapolar a racionalidade economicista-utilitarista e coaduna com as premissas do 

desenvolvimento territorial sustentável. Para tanto, busca aporte em correntes teóricas 

econômicas alternativas, como é o caso da economia solidária e da ecossocioeconomia. 

França Filho (2007) dedica-se a explicar que a economia solidária, não pretende se 

estabelecer como um modelo econômico hegemônico.  Compartilha da idéia de que pode 

ser considerada economia, toda forma de produção e de distribuição de riqueza o que 

significa assumir o pressuposto básico de uma definição de economia como economia 

plural. O autor avança explicitando que as formas de fazer economia variaram 

historicamente, considerando as variadas formas de produzir e distribuir riqueza nas 

diferentes culturas humanas.  A partir dessa concepção, o estudioso defende a 

necessidade de se reconhecer diferentes economias, denominando-a como economia 

plural. 

Em vista disso, a noção de economia plural é considerada um desdobramento da 

opção por uma definição substantiva de economia, ou seja, orienta-se a partir de uma 

percepção ampla do conceito de racionalidade. Esse modo de compreender o 
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funcionamento da economia, além de ampliar o olhar sobre o econômico, para além de 

uma visão dominante que reduz seu significado à idéia de economia de mercado, permite 

ainda perceber certas singularidades próprias das práticas de economia solidária 

(FRANÇA FILHO, 2007). 

A solidariedade na economia só pode ocorrer se ela for organizada igualitariamente 

pelos que se associam para produzir, comercializar, consumir ou poupar. Com base em 

tais necessidades de mudança para uma economia mais justa, surge a economia 

solidária, pouco depois do capitalismo industrial, como reação ao espantoso 

empobrecimento dos artesãos provocado pela difusão das máquinas e da organização 

fabril de produção (SINGER, 2002). Desta forma, a economia solidária almeja o bem estar 

coletivo e individual e abarca uma diversidade de práticas econômicas e sociais 

organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas 

autogestionárias e redes de cooperação (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

2009). 

Com a intenção de apontar as peculiaridades da abordagem econômica solidária, o 

Atlas da Economia Solidária no Brasil (2006) destaca quatro aspectos elementares da 

mesma. Inicialmente, evidencia-se a cooperação, caracterizada como a união de esforços 

e capacidades em torno de um objetivo comum. Por intermédio da autogestão, segunda 

característica relevante, os participantes das organizações exercitam práticas 

participativas de autogestão dos processos de trabalho, bem como nas definições 

estratégicas dos empreendimentos envolvendo variados graus e interesses. 

Como terceiro ponto-chave, menciona-se a dimensão econômica envolvendo neste 

caso, concentração de esforços, recursos pessoais  e de outras organizações para 

produção, beneficiamneto, crédito, comercialização e consumo. E , por fim, pode-se 
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elencar a solidariedade, expressa em diferentes dimensões: na justa distribuição de 

resultados alcançados, nas oportunidades que levam ao desenvolvimento de capacidades 

e da melhoria das condições de vida dos participantes, no compromisso com um meio 

ambiente saudável e nas relações que se estabelecem com a comunidade local.  

O movimento da economia solidária vem tomando força no cenário nacional nos 

últimos anos. Por conta disso, em maio de 2003, o Ministério do Trabalho e Emprego 

criou a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), com o objetivo de viabilizar 

e coordenar atividades de apoio à economia solidária em todo o território nacional, 

visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do 

desenvolvimento justo e solidário (SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA, 2009). 

Partindo para a discussão da ecossocioeconomia, Sampaio (2009) comenta que a 

atual conjuntura econômica estabeleceu um modo de vida humano embasado na 

combinação entre utilitarismo econônico e darwinismo social (sobrevivem apenas os mais 

fortes), ocasionando uma racionalidade social egocêntrica, centrada no cálculo de 

consequências individuais de curto prazo.  

Neste limiar, Sampaio (2010) constata que diante de tal realidade, clama-se pela 

construção de uma alternativa econômica que supere a conjunção entre o utilitarismo 

econônico e o darwinismo social. Assim, a partir deste ideal norteador, despontam-se 

experiências em curso que vêm utilizando processos de gestão, nos quais verifica-se a 

ênfase interorganizacional, qualificados como participativos e associativos.  Além disso, 

tais processos de gestão relevam a questão do território através da perspectiva extra-

oraganizacional, ou seja, há uma preocupação tanto com o entorno territorial quanto com 

o organizacional.  
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O mesmo autor afirma que esta metodologia leva em conta o conhecimento 

tradicional-popular, caracterizado pela capacidade de gerar demandas e propostas que 

não se distanciam e se desviculam da realidade local. O conjunto de tais esforços de 

gestão, recebe a denominação de ecossocioeconomia das organizações.  

A perspectiva da ecossocioeconomia envolve a aplicação teórica e prática dos 

princípios do desenvolvimento sustentável. Como bem denota Sampaio (2010), no âmbito 

da ecossocioeconomia privilegiam-se estudos que contribuam para a viabilidade macro e 

microeconômica de grupos com diferentes níveis de organização e articulação, chamados 

de empreendimentos compartilhados, de modo que possam ampliar as oportunidades de 

trabalho e renda de agrupações urbanas e rurais excluídas da economia de mercado. 

A consolidação das premissas da ecossocioeconomia das organizações perpassa 

por três ações principais.  A primeira é considerar como principal estratégia, a 

participação (direta e indireta) dos atores sociais que vão sofrer as conseqüências das 

tomadas de decisão. A segunda refere-se à incorporação das demandas sociais oriundas 

da localidade na qual esta interoganização está inserida. E a última ação, é conduzir a 

racionalidade pelo cálculo de conseqüências sociais, buscando a promoção da 

sustentabilidade (SAMPAIO, 2010). 

Considerando o exposto, é possível afirmar de maneira sintética, que a 

ecossocioeconomia prima pela conservação de modos de vida tradicionais, incentiva 

relações sociais mais solidárias, defende práticas de geração de trabalho e renda 

associativas e é condizente com a perspectiva do desenvolvimento sustentável.  

Com base nos princípios anteriormente elucidados é que se desponta o conceito 

de arranjo socioprodutivo de base comunitária (APL.Com): 
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O arranjo socioprodutivo de base comunitária (APL.Com) é um micro-
empreendimento compartilhado no qual se vislumbra a possibilidade de 
superação da competitividade utilitarista econômica e se privilegiam ações no 
âmbito de uma rede horizontal de cooperação (SAMPAIO et al., 2005, p.1) 
 

Referindo-se ao assunto, Alves (2008, p.95) relata que o arranjo socioprodutivo de 

base comunitária “é uma rede de esforços socioprodutivos, qualificados como 

participativos e associativos, onde predomina o reconhecimento do território e se valoriza 

o conhecimento tradicional-comunitário”. Cumpre reconhecer que o arranjo socioprodutivo 

de base comunitária apresenta-se como uma alternativa para se pensar o 

desenvolvimento territorial sustentável.  

Esta proposta de arranjo amplia o contexto das relações produtivas, agregando a 

perspectiva da sociologia econômica (aplicação de idéias, conceitos e métodos 

sociológicos aos fenômenos econômicos) e das ciências ambientais (que relativiza as 

relações produtivas a partir da complexidade da dinâmica socioambiental) (SAMPAIO, 

2010).  

Em seu estudo, Alves (2008) elucida que no âmbito de um APL.Com, pretende-se 

ultrapassar as barreiras da racionalidade econômica meramente utilitarista e incorporar os 

aspectos ecológicos, econômicos e sociais quando se pensar no desenvolvimento de uma 

comunidade. A mesma autora complementa que tal iniciativa almeja agregar valor aos 

pequenos socioempreendimentos, cujas chances de sobrevivência diante da atual 

economia de mercado atual são mínimas. 

Observa-se que a dinâmica do arranjo socioprodutivo de base comunitária não 

desconsidera as premissas básicas de um arranjo produtivo local, contudo clama por 

elementos encontrados no arranjo institucional e em abordagens plurais da economia. 

Neste tipo de arranjo, é possível verificar a cooperação e competição entre os micro-
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empreendimentos. Entretanto, a competição existente não é espúria, como geralmente é 

sob a lógica capitalista, pondo os competidores em posição menos favorável diante do 

mercado para obter vantagens. Seguindo esta idéia, Sampaio (2010, p. 134) argumenta 

que: 

Este tipo de empreendedorismo pode superar a competitividade econômica 
através da negociação da diversidade de interesses (ação política) e da ação 
qualificada (ação ética) que conduz à eficiência produtiva coletiva, à eficácia 
socioecológica de produtos e à efetividade societária (ação técnica administrativa 
sustentabilista).  
 
 

Convém destacar ainda que no APL.Com, a esfera que corresponde à sociedade 

civil é relevante, pois é a participação comunitária que garante a qualidade das ações 

desenvolvidas e sobretudo sua continuidade. O planejamento e o desenvolvimento de um 

arranjo socioprodutivo de base comunitária são tarefas complexas e demoradas e por 

isso, devem ser encaradas como estratégias de longo prazo para uma comunidade 

(ZECHNER, 2007).  

A demonstração da micro-estrutura do Arranjo Socioprodutivo de Base 

Comunitária, a qual é composta por uma micro-rede interorganizacional principal que 

desencadeia outras micro-redes, pode ser visualizada no esquema abaixo: 

 

Figura 1: Micro-estrutura do Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária 
(APL.Com) 

 Encadeamento Produtivo 
Vertical (à montante) 

 

Encadeamento Produtivo 
Horizontal 

(organização de apoio) 

 
Micro-rede Principal 

Encadeamento Produtivo 
Horizontal  

(terceirização não espúria)
 Encadeamento Produtivo 

Vertical (à jusante) 
 

 
Fonte: SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce. Gestão que privilegia uma outra economia: ecossocioeconomia 
das organizações. Blumenau: EDIFURB, 2010. prelo. p. 50. 
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Nesta estrutura, a micro-rede principal tem a atribuição de incubar as demais 

micro-redes, da qual há encadeamentos produtivos verticais à montante (para trás), 

representando a relação fornecedor-produtor, e à jusante (para frente), referindo-se a 

relação produtor-distribuidor.  A micro-rede possui também encadeamentos produtivos 

horizontais, representando a relação entre produtores (serviços e bens) terceirizados 

(SAMPAIO, MUNDIM, DIAS, 2004; SAMPAIO, 2010). 

A estrutura que envolve o arranjo socioprodutivo de base comunitária privilegia 

associações autogestionárias, pois para Alves (2008), nestas condições as decisões 

ficam sob responsabilidade do grupo, no qual é preciso superar interesses individuais 

para decisões que priorizem melhores resultados para a coletividade. A mesma 

pesquisadora pontua que independentemente do processo de produção ser 

compartilhado ou não, o fator que caracteriza a cooperação entre os membros dos grupos 

é a conexão entre eles. 

O arranjo socioprodutivo de base comunitária é capaz de agregar valor aos 

pequenos empreendimentos e, assim, aumentar as possibilidades de sobrevivência diante 

de uma economia de mercado (SACHS, 2003). Além de aumentar a capacidade de 

sobrevivência das pequenas empresas no mercado, este modelo econômico fomenta a 

criação de trabalho e renda próximos ao local de residência, diminui o êxodo rural, 

promove o desenvolvimento local e fortalece a ação comunitária. Desta forma, preocupa-

se em dar oportunidade para aqueles que em condições habituais não a teriam como é o 

caso de artesões, agricultores familiares e de agroindústrias comunitárias.  

 

2.7 TURISMO COMUNITÁRIO 
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Turismo é o fenômeno que abrange as atividades de pessoas que viajam para 

lugares afastados de seu ambiente usual ou que neles permaneçam por menos de um 

ano consecutivo, a lazer, a negócios ou por outros motivos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DE TURISMO, 2003). Sustentam Araújo e Gelbke (2009) que o fenômeno turístico é 

produto simultâneo do ócio e do trabalho e embora seja uma prática com raízes 

históricas, cristaliza-se como sendo um resultado do modo de viver contemporâneo, cujos 

serviços criam formas confortáveis e prazerosas de viver, porém limitadas a determinados 

grupos de consumo.  

Observa-se que muitos destinos turísticos vivenciam um ciclo de vida marcado por 

bruscas mudanças, estando em dado momento em ascensão e logo depois 

experimentando um rápido declínio, usualmente relacionado à massificação do destino. 

Este fenômeno deve-se ao fato de que a atividade turística, nestes casos, não foi 

desenvolvida de forma sustentável, concentrou-se apenas na lucratividade de curto prazo 

(ZECHNER, 2007).  

Neste limiar, desponta-se a necessidade de incentivar o planejamento de destinos 

turísticos sustentáveis. Valendo-se das premissas do desenvolvimento sustentáveis 

anteriormente expostas, afirma-se que o desenvolvimento do turismo sustentável atende 

às necessidades dos turistas de hoje e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em que 

protege e amplia as oportunidades para o futuro. Desta forma, pode ser visto como um 

condutor pelo qual as necessidades econômicas, sociais e estéticas do turista possam ser 

atendidas sem desprezar a manutenção da integridade cultural, dos processos ecológicos 

essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE TURISMO, 2003).  
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É importante compreender que a noção de equilíbrio entre os objetivos sociais, 

econômicos e ambientais constitui-se no argumento central do modelo conceitual do 

turismo sustentável que procura incorporar três elementos essências: o lugar, a 

comunidade local e o visitante (SANTOS e CAMPOS, 2003). Estudos apontam que na 

atualidade, muitos visitantes buscam estilos de viagens nos quais haja pouco impacto 

sobre a biodiversidade e que propiciem maior integração das características sociais e 

culturais locais. Ademais, diversos espaços receptores procuram vias alternativas de 

desenvolvimento que reduzam os efeitos negativos do turismo sobre o meio e que 

assegurem uma ampla diversidade de formas turísticas e, sobretudo, que integrem de 

forma mais harmônica as necessidades do turista e da população local (SANTOS e 

CAMPOS, 2003). 

Neste trabalho, estuda-se o fenômeno turístico a partir da modalidade denominada 

turismo comunitário. Coriolano e Silva (2005) entendem que o turismo comunitário é 

aquele em que as comunidades agrupam-se de forma associativa e solidária, formando 

um arranjo produtivo local. Nestas condições, os membros comunitários possuem controle 

das terras e das atividades econômicas associadas à exploração do turismo. 

Por sua vez, Sampaio (2005, p.113) afirma que o turismo comunitário é: 

uma estratégia de comunicação social que possibilita que experiências de 
planejamento para o desenvolvimento de base comunitária em curso, na qual a 
população autóctone se torna a principal protagonista, resgatando ou 
conservando seus modos de vida que lhe são próprios, possam ser vivenciadas 
através da atividade turística. 

 

Ao caracterizar o turismo comunitário, Coriolano (2006) aponta que esta 

modalidade de turismo almeja a sustentabilidade socioespacial, preocupa-se com os 

aspectos culturais locais e descobre formas inteligentes de participação na cadeia 

produtiva do turismo. A discussão apresentada pela mesma autora, relata ainda que o 

turismo comunitário se desenvolve de maneira integrada às demais atividades 
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econômicas, como a agricultura e o artesanato. Além disso, prioriza a geração de trabalho 

para os moradores, para os pequenos empreendimentos locais e almeja a dinamização 

do capital local. Caracteriza-se ainda, por assegurar a participação comunitária mediante 

o planejamento descentralizado e associativo. 

A discussão da temática turismo comunitário perpassa por dois conceitos 

fundamentais para a compreensão deste fenômeno, a noção de comunidade e 

convivencialidade. A este respeito, é esclarecedor transcrever a passagem presente na 

obra de Corialano e Silva (2005, p. 29) na qual os autores mencionam: “comunidade é um 

grupo social residente em um pequeno espaço geográfico, cuja integração das pessoas 

entre si, e dessas com o lugar cria uma identidade tão forte que tanto os habitantes como 

o lugar são identificados como comunidade”. 

Para reforçar a argumentação dos autores anteriores, expõem-se a contribuição de 

Max Weber (2000, p. 25), que relata que uma relação social denomina-se relação 

comunitária “quando e na medida em que a atitude na ação social repousa no sentimento 

subjetivo dos participantes de pertencer (afetiva ou tradicionalmente) ao mesmo grupo”. 

Contudo, nem sempre o fato de determinadas pessoas apresentarem comportamentos 

comuns ou se encontrarem na mesma situação implica uma relação comunitária.  

Somente quando a partir desta realidade, as pessoas começam a orientar em 

algum grau seu comportamento pelo das outras, nasce entre elas uma relação social, e 

só na medida em que nesta relação se manifesta o sentimento de pertencer ao mesmo 

grupo existe uma relação denominada comunitária (WEBER, 2000). 

Vale notar a contribuição de Bauman (2003) que diz respeito ao sentido da palavra 

comunidade. Explica este estudioso que a palavra comunidade é percebida na sociedade 

de maneira positiva. Para Bauman (2003) a comunidade é um lugar cálido, confortável e 
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aconchegante, isto é, um conceito que emite uma noção de segurança, pois se acredita 

que fora da comunidade existem perigos. Parece assim, que numa comunidade é 

possível encontrar a boa vontade de outras pessoas que ali também vivem.    

Outro conceito nuclear no âmbito do turismo comunitário, é o de convivencialidade, 

definido como uma relação social que se interessa pelo outro, pelo diferente, pela 

alteridade, pela autenticidade, respeitando os modos de vida das comunidades tradicionais, 

suas rotinas, seu jeito de falar, cantar, dançar, comer, entre outros. A relação estabelecida 

entre visitantes e visitados, nesta condições, supera a mera relação de negócio. A 

convivencialidade possibilita resgatar e reconstruir a interconectividade entre modos de vida 

distintos, os quais congregam conhecimento formal e tradicional (ILLICH, 1976; IRVING e 

AZEVEDO, 2002). A convivencialidade potencializa espaços produtivos não economicistas 

de ganho coletivo e que podem ser chamados de ecossocioeconômicos, como, por 

exemplo, as feiras de trocas solidárias e as plataformas de comércio justo.  

Para Rodrigues (1997, p. 27), “a insatisfação nascida do quadro de vida urbano é 

exacerbada, vendendo-se o espaço turístico como o paraíso”. Constrói-se um mito para o 

turismo, baseado na imagem de liberdade, realização e poder que pretende superar a 

desilusão com o mundo do trabalho (CORIOLANO, 2006).  É necessário tomar cuidado, 

pois o turismo sob a perspectiva comunitária não atende a este ideal de perfeição e não o 

tem como objetivo.  

Tal característica não desqualifica esta estratégia de turismo, que entende que 

uma boa experiência é aquela que proporciona um enriquecimento do ser humano. 

Mesmo existindo a preocupação em bem receber o visitante proporcionando-lhe uma 

ótima estada, não há nenhuma intenção de envolver-lhe numa redoma de perfeição 

(ZECHNER, 2007). 
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Convém apontar que a denominação turismo comunitário surge a partir da reflexão 

de modalidades do turismo realizadas no espaço rural, como o turismo cultural, 

etnoturismo, ecoturismo e agroturismo, que a priori se mostram mais de vanguarda, 

todavia, na maioria das vezes, são apropriadas pela lógica utilitarista: privatizam-se lucros 

de curto prazo e socializam-se prejuízos socioambientais de médio e de longo prazo 

(SAMPAIO, CORIOLANO, CEBÉRIO, ZECHNER e HENRIQUEZ, 2008). 

 

2.8 COMÉRCIO JUSTO 

 

Historicamente, diversas organizações produtivas encontram dificuldades para se 

inserirem no sistema econômico. O movimento do comércio justo surge a partir desta 

necessidade, buscando ampliar as chances de pequenos produtores marginalizados. 

Recentemente, tais esforços ultrapassaram a periferia e vem tomando força 

gradativamente, incorporando princípios e práticas relacionados à temática do 

desenvolvimento sustentável.   

A estrutura de mercado exerce papel de destaque neste contexto, pois com o 

advento industrial, a utilização de máquinas substitui gradativamente o trabalho artesanal, 

desenvolvido por pequenos produtores, tanto para suprir a produção de mercadorias 

como dos bens agrícolas. Na era industrial, o chamado mercador, ou comerciante, passa 

a adquirir matéria-prima e contratar mão-de-obra para ele mesmo confeccionar o produto 

final que será comercializado. Diante disto, uma mesma quantidade que antes diversos 

pequenos produtores vendiam, passou a ser comercializada por um só, alterando o 

processo de acumulação do capital (ASTI, 2007). Neste cenário, os referidos produtores 

buscaram novas alternativas para se inserirem no mercado, adentrando no processo 

oferecendo mão-de-obra para os industriais ou em alguns casos, virando comerciantes. 
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Contudo, parte destes sujeitos, encontra dificuldades para se inserirem nesta dinâmica, 

criando uma camada de produtores marginalizados. Dentre seus objetivos, o comércio 

justo procura melhorar as condições de produção destes grupos.   

De acordo com a IFAT (International Federations of Alternative Trade) (2009), o 

comércio justo pode ser definido da seguinte forma: 

 

[...] é uma parceria comercial, baseada em diálogo, transparência e respeito, que 
busca maior equidade no comércio internacional. Ele contribui para o 
desenvolvimento sustentável por meio de melhores condições de troca e a 
garantia dos direitos para produtores e trabalhadores marginalizados-
principalmente do Sul. 

 

O comércio justo visa estabelecer um contato direto entre produtor e consumidor e 

evitar situações de dependência com atravessadores. Para que seja considerada justa, 

essa relação comercial precisa obedecer a princípios-chave, tais quais: responsabilidade 

na gestão da cadeia produtiva e comercial; treinamento e apoio aos produtores, bem 

como estímulo ao acesso das informações do mercado; pagamento de um preço justo no 

recebimento dos produtos; produtores organizados democraticamente; valorização e 

recompensa ao trabalho feminino, ambiente de trabalho seguro e saudável e respeito ao 

meio ambiente (WFTO, 2009). 

Diversos atores fazem parte do movimento do comércio justo. Dentre eles, os 

produtores são os protagonistas do processo, pois são os que fabricam e exportam seus 

produtos. É necessário que estes, estejam organizados em associações ou cooperativas. 

Outro elemento importante são os exportadores, responsáveis pelos aspectos logísticos e 

burocráticos para exportação dos produtos, já que muitas vezes os grupos de produção 

não têm experiência para fazê-los (IFAT, 2009). 
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Por sua vez, os importadores, atuam como distribuidores e atacadistas e apóiam 

de diversas formas os grupos de produtores, que são seus parceiros. As world shops, são 

lojas especializadas em produtos Fair Trade e suas licenciadas, são empresas 

autorizadas a produzir e comercializar produtos do comércio justo (IFAT, 2009). Uma das 

principais preocupações do comércio justo é a de que toda a cadeia produtiva seja 

certificada, desde os produtores até as lojas que os vendem. 

Um breve retrospecto histórico do movimento, conforme o SEBRAE (2007) aponta 

que as primeiras iniciativas de comércio justo surgiram nas décadas de 1940 e 1950, 

impulsionadas por pessoas ligadas a entidades religiosas ativas. A partir do fim da década 

de 1940, missionários começaram a levar produtos produzidos pela comunidade para as 

igrejas, como forma de ajudar todos os produtores a disseminarem seus produtos. No 

início, a venda dos produtos era feita informalmente, por meio de feiras e bazares 

promovidos pela igrejas. Depois, a comercialização foi crescendo e surgiram as primeiras 

lojas. Na atualidade, existem aproximadamente 3.000 lojas em todo o mundo. 

Na metade da década de 1980, o movimento recebeu um novo impulso, através de 

uma iniciativa mexicana. Nesta ocasião, um missionário que trabalhava com pequenos 

produtores de café em conjunto com outro funcionário de uma ONG religiosa, tiveram a 

idéia de criar um selo de identificação para produtos que tivesse os princípios do comércio 

justo. Desse modo, foi desenvolvida por uma organização holandesa, uma estratégia de 

apoio e comercialização, que permitiu a criação de uma marca de produto, a Max 

Havelaar (SEBRAE, 2007). 

Com essa marca, a comercialização dos produtos foi além das restrições das world 

shops, e entrou no varejo tradicional. Foi criada na Holanda, em 1989, uma rede global de 

organizações de Comércio Justo, denominada IFAT - International Fair Trade Association, 
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na qual as organizações de produtores se associaram, em 1991. O movimento cresceu 

consideravelmente ao longo dos anos, e em 1997 foi criada a FLO – Fairtrade Labelling 

Organisations International, uma organização internacional responsável pela certificação 

dos produtos. A iniciativa de criação partiu das 14 entidades nacionais de certificação 

(IFAT, 2009).   

Observa-se que o comércio justo desenvolve-se a partir da formação de um arranjo 

institucional. Atualmente, dentre as organizações que compõem este quadro institucional, 

merecem destaque as chamadas iniciativas nacionais, organizações que fomentam o 

comércio justo. Atuam na certificação e promoção do comércio justo, e caracterizam-se, 

sobretudo, por não terem fins lucrativos. 

As iniciativas nacionais constituem o centro de todo o processo, pois são elas que 

recebem os recursos e apoios de seus associados, contribuem na definição dos critérios 

de certificação dos produtos junto à FLO, trabalham na conscientização do público 

consumidor, oferecem apoio e orientação para o marketing das lojas, entre outras 

importantes ações (SEBRAE, 2007).  

A respeito destas iniciativas nacionais, é esclarecedor transcrever as atribuições de 

cada uma delas. As principais delas são: a FLO, que significa Fair Trade Labelling 

Organizations, a Associação Internacional para o Comércio Justo (IFAT), a NEWS! , sigla 

para Network European World Shops, ou Rede Européia de Lojas do Mundo, a 

Associação Européia para o Comércio Justo (EFTA) e a Federação para o Comércio 

Justo (FTF) (WFTO, 2009). 

A FLO é uma organização responsável pela certificação de produtores, produtos, 

indústrias e comerciantes. Trata-se de uma certificação por meio de um selo, que 

identifica os produtos confeccionados dentro das normas do comércio justo. Os produtos 
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certificados pela FLO são tipicamente resultados das culturas agrícolas nos países em 

desenvolvimento (FAIR TRADE, 2009).   

No ano de 2003, a FLO passou por uma reestruturação interna, sendo que na 

ocasião foram separadas as atividades do departamento de definição de critérios e de 

apoio aos produtores, da atividade específica de auditoria, criando-se a FLO-cert e dando 

assim maior transparência e independência aos processos. Essa divisão também foi 

importante para se obter a própria certificação ISO 65 para entidades de certificação. 

Sendo assim, a FLO se divide em duas organizações: 

a) A FLO International E.V. :associação sem fins lucrativos, que desenvolve e 

revisa os critérios de certificação, apóia os produtores na obtenção e manutenção da 

certificação para que, assim, possam capitalizar as oportunidades de mercado. 

b) A FLO-CERT GmbH : empresa limitada, pertencente integralmente à FLO E.V., 

que coordena todas as tarefas e processa as informações relacionadas com a inspeção e 

certificação de produtores e do comércio. Funcionando de forma independente de 

qualquer outro interesse, ela segue a norma internacional ISO 65 para entidades de 

certificação (FAIR TRADE, 2009).   

A Associação Internacional para o Comércio Justo (IFAT) foi fundada em 1989 e é 

uma reunião global de associações similares de diversos países. A organização engloba 

representantes de diversos países em conferências desde 1991. Os perfis dos associados 

são bastante distintos, incluindo cooperativas, associações de produtores, empresas de 

exportação e marketing, importadores, varejistas, redes nacionais e regionais de comércio 

justo e instituições financeiras. Tem como missão melhorar as condições de vida e bem-

estar de produtores desfavorecidos, auxiliando-os na aquisição de créditos financeiros e 

organizando comitês de trabalho em temas específicos. (IFAT, 2009). 
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A NEWS! tem sua sede em Bruxelas (Bélgica) e dentre os objetivos da 

organização, destaca-se a construção de relacionamentos entre as associações para o 

comércio justo na Europa, estimulação e apoio ao desenvolvimento de novas associações 

e desenvolvimento de campanhas para aumentar a conscientização dos cidadãos 

europeus sobre o comércio justo e  ética (WORLD SHOPS, 2009). 

A EFTA conta com onze importadoras e tem sedes na Holanda e na Bélgica.   

Fundada em 1990, após três anos de cooperação informal, a EFTA é atualmente uma das 

organizações-chave no movimento do comércio justo. Os associados do EFTA 

comercializam produtos como o café, que é o destaque de todos os produtos, e outros 

alimentos como frutas frescas, artesanato, literatura, cosméticos entre outros. A EFTA 

facilita a rede de contato de seus membros e a troca de informações sobre o comércio 

justo em vários países. Atua também como um dos principais atores na organização de 

campanhas de conscientização e de discussão de temas nos setores como arroz, café, 

cacau, entre outros. A EFTA é responsável pela elaboração dos principais estudos sobre 

o comércio justo na Europa (EFTA FAIR TRADE, 2009). 

Finalmente, a Federação para o Comércio Justo (FTF) é uma associação de 

comerciantes, atacadistas e produtores cujos membros são comprometidos com os 

princípios do comércio justo: preços justos e oportunidades de trabalho para artesãos e 

produtores agrícolas em desvantagem econômica (FAIR TRADE FEDERATION, 2009). 

Destaca-se que o comércio justo internacional vem crescendo em taxas anuais 

superiores a 20%. Dentre os principais produtos comercializados, menciona-se o café, 

seguido da banana e do açúcar. (FLO – Fairtrade Labelling Organisations International, 

2009). 
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Um estudo do SEBRAE (2007) aponta que os principais mercados do Comércio 

Justo são os EUA, o Reino Unido, a Suíça, a França e a Alemanha. A lista de produtos 

certificados abrange o café, chá, arroz, cacau, mel, açúcar e frutas frescas até produtos 

manufaturados como bolas de futebol e vestuário de algodão. Há também os produtos 

não certificados, que compõem uma gama ainda maior, como frutas secas, nozes e 

castanhas, confecção, flores, entre outros. 

No Brasil, a denominação que vem sendo utilizada, é Comércio Justo e Solidário, 

sendo definido pelo Sistema Brasileiro de Comércio Justo e Solidário (2009) como “[...] o 

fluxo comercial diferenciado que resulta em uma forma de fortalecimento dos 

Empreendimentos da Economia Solidária – Empreendimentos Econômicos e Solidários, 

rurais e urbanos.”  

 

2.9 PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO 

 

A partir do século XX despontam-se diversas iniciativas de certificação no mundo 

ocidental, dirigidas ao estabelecimento de padrões tanto de produtos de consumo como 

de processos, competências e serviços. A certificação constitui um sistema de controle ou 

verificação, no qual um terceiro agente atua entre o produtor e o comprador para 

assegurar que determinado produto, processo ou serviço cumpra com requisitos 

previamente especificados (LEIVA, 2008). 

Conforme sustenta Radomsky (2008), as transformações na sociedade pautada 

pelo conhecimento e pela informação mostraram uma crescente necessidade de distinguir 

e qualificar os produtos. Neste direcionamento, surge a preocupação em comprovar a 

originalidade e a autenticidade dos produtos. Assim, visto que as tecnologias são cada 
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vez mais hábeis na reprodução de originais, a economia capitalista passou a requerer 

sistemas de verificação e conformidade que administrassem e combatessem essa prática 

e advindas como uma resposta a este problema as certificações de todo tipo entram no 

cenário como mecanismos de verificação e comprovação.  

Inicialmente, os padrões de certificação possuíam caráter de referência, baseados 

em sistemas numéricos comuns, os quais definiam as unidades de peso e medida, 

atuando pioneiramente no âmbito da eletrotécnica e da engenharia mecânica. 

Posteriormente, em 1946 surge a International Standartization Organization (ISO) a partir 

de um encontro com membros de 25 países. O objetivo inicial da referida organização era 

facilitar a coordenação internacional e unificar os padrões industriais (LEIVA, 2008). 

Passada esta fase inicial, diversos sistemas de certificação despontaram-se no 

cenário internacional. Segundo Alcantara et al (2008), encontra-se na literatura alguns 

exemplos de selos aplicados à segurança e à qualidade de alimentos, tais como selos de 

garantia de processo como a certificação ISO; selos de conformidade como é o caso do 

selo ABIC (Associação Brasiliera Indústrias de Café) de café que garante a composição 

do café; selos de qualidade de alimento incluindo o Label Rouge, o selo FSC (Forest 

Standartship Council) que garante madeira oriunda de reflorestamento além dos selos de 

garantia de origem tais como os selos de denominação de origem usado para os vinhos e 

queijos e os selos orgânicos que certificam o processo de produção orgânica. Os 

produtos nos quais se encontram os selos de qualidade com mais freqüência, são os 

produtos perecíveis como as carnes, frutas, legumes e verduras (ALCANTARA et al, 

2008).  

Observa-se que muitos selos possuem a preocupação em assegurar maior 

qualidade aos produtos e processos. Contudo, convém destacar, que a compreensão do 
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conceito de qualidade é subjetiva e resulta da interação de atores que apresentam uma 

pluralidade de lógicas de ação, organizadas em diferentes formas de coordenação e dão 

origem a distintas definições da qualidade (SANT’ANA, 2007).  

É possível afirmar, que os processos de certificação operam como um depósito de 

confiança em uma sociedade de consumo, onde além de produtos, se consomem signos, 

estilos de vida e símbolos (LEIVA, 2008). 

Neste limiar, observam-se entrelaçamentos entre a compreensão de certificação e 

capital simbólico, sendo este último definido por Pierre Bourdieu (2007) como o produto 

do reconhecimento de que são objeto os capitais econômicos, sociais e culturais que 

possuem determinados agentes.  

Com base no exposto, parece evidente que o processo de tomada de decisões 

para comprar está imbuído em conjunto de valores e símbolos, os quais exercem 

relevantes influências. Para Kotler (2000), os principais fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor no momento da compra são: a) fatores culturais – os quais 

se relacionam com os costumes, tradições, classe social, família, papéis e status; b) 

fatores pessoais como idade e estágio no ciclo de vida, ocupação e circunstâncias 

econômicas, estilo de vida, personalidade e auto-imagem; c) fatores psicológicos tais 

como motivação, percepção, aprendizagem e crenças e atitudes.  

O processo de certificação que qualifica os produtos como pertencentes ao 

movimento do Fair Trade, é coordenado pela A FLO-CERT GmbH, organização de 

certificação  internacional independente que atua em mais de setenta  países. A 

organização ajuda a promover relações de longo prazo, realçando as boas práticas 

comerciais entre os produtores e os distribuidores. As iniciativas do selo internacional de 
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certificação outorgam a licença para o uso do selo nos produtos de consumo e promovem 

o comércio justo em seus países (FLO-CERT, 2009). 

A certificação de comércio justo é um sistema de certificação de produtos, no qual 

os aspectos sociais, econômicos e ambientais da produção são assegurados de acordo 

com os padrões de comércio justo para os produtores e aspectos de compra e venda são 

certificados para os comerciantes. 

 O sistema controla a fabricação, a compra, a venda, a embalagem e a rotulação 

até chegar ao consumidor. Os certificados são emitidos somente após uma inspeção 

física que confirme que todas as normas relevantes de comércio justo foram respeitadas. 

A Flo-Cert supervisiona o cumprimento permanente dos Padrões de Comércio Justo 

através de uma série de atividades de avaliação. Ademais, o processo de certificação 

segue normas internacionalmente aceitas (ISO 65) (FLO-CERT, 2009). 

A ISO 65 diz respeito ao processo denominado acreditação, o qual é realizado pela 

Divisão de Acreditação de Organismos de Certificação (Dicor), responsável pelas 

atividades para reconhecer a competência técnica dos organismos de avaliação da 

conformidade que executam certificações de produtos, sistemas de gestão, pessoas, 

processos ou serviços. Para tanto, utiliza programas de acreditação, estabelecido em 

normas, cujos requisitos devem ser atendidos, plenamente, pelos solicitantes. Esta 

acreditação engloba as modalidades: sistemas de gestão, produtos e pessoas 

(INMETRO, 2009).  

No âmbito do comércio justo, os produtores que desejam ser certificados precisam 

inicialmente enviar uma solicitação à Flo-Cert para buscar a certificação. Se existirem 

critérios de Fair Trade no produto e no tipo de organização, a Flo-Cert enviará 

documentos solicitando informação adicionais. Durante esta fase de solicitação, a Flo-
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Cert avalia se o solicitante está apto para a certificação, através da verificação dos 

documentos de solicitação, que são examinados para determinar se o produtor está 

dentro do alcance de sistema de certificação Flo-Cert (FLO-CERT, 2009). 

Referentes ao tipo de organização que pode solicitar a certificação, estão incluídas 

organização de pequenos produtores, associações, cooperativas, plantações, multi 

plantações, fábricas, grupos de artesões, entre outros. Posteriormente, verifica-se qual o 

papel da organização enquanto organização comercial de Fair Trade: processador, 

exportador, importador, fabricante, distribuidor, licenciado ou agente. Há que se apontar, 

que o processo de implantação da certificação muitas vezes acaba descriminando os 

pequenos produtores pelos custos, como o próprio processo da vigilância sanitária para 

produtos de origem vegetal e, sobretudo, de origem animal, realidade enfrentada por 

diversos pequenos produtores brasileiros. 

Outra etapa do processo de certificação é a auditoria. Nesta ocasião, auditores 

qualificados pela Flo-Cert realizam uma auditoria sobre os processos de produção dos 

produtos a serem certificados, visitando os espaços físicos de produção e da propriedade 

para verificar se os processos seguem os critérios correspondentes de Fair Trade. As 

auditorias variam em duração e em intensidade, dependendo do objetivo das mesmas. No 

entanto, seja qual for a duração da auditoria, a mesma sempre inclui várias fases: 

preparação, reunião de abertura, revisão da documentação, entrevistas, visita de campo e 

reunião de encerramento (FLO-CERT, 2009). 

Na preparação, o auditor apronta e envia uma carta à organização de produtores 

informando quais são os requisitos principais que serão avaliados. Esta carta contém a 

agenda da visita, a estrutura da visita, a lista de entrevistas que será realiza e 

documentos que serão analisados. A reunião de abertura, por sua vez, assume a 
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atribuição de apresentar o auditor e explicar os procedimentos da auditoria e sanar 

eventuais dúvidas no tocante ao movimento do comércio justo. Posteriormente, são 

analisados documentos como estatutos, regulamento de políticas internas, registros de 

trabalho, saúde e práticas de segurança, planilhas contábeis entre outros. Iniciadas as 

entrevistas, o auditor consulta diferentes pessoas e constata as informações obtidas de 

cada um. Além dos membros internos, também são pessoas que não integram 

diretamente a organização, mas que possuem alguma relevância a nível local, tais como 

sindicatos e ONGs. Também são realizadas discussões de grupo (discussões Focus 

Group), em que o auditor propõe um determinado tema sobre o qual eles têm que discutir 

no grupo, observando as reações (FLO-CERT, 2009). 

A visita de campo inclui atividades como conhecer a propriedade, o escritório, as 

plantas de processamento, os armazéns de insumos, as atividades de trabalho e 

participação da assembléia geral. A visita de campo é um passeio aleatório participativo, 

ou seja, o auditor é acompanhado durante todo o tempo por um responsável pela parte 

que está sendo auditada, dando a oportunidade para questionar o que for necessário 

esclarecer. São incluídos na visita, os arredores para observar os possíveis efeitos que a 

organização provoca sobre o meio ambiente. Finalmente, na reunião de encerramento, 

são apresentados os pontos fortes e fracos da organização, as não-conformidades e são 

realizados outros esclarecimentos. Se o produtor concordar com o a identificação das 

irregularidades, o auditor solicita que se firme um documento de acordo, no qual o 

produtor confirma os resultados obtidos pela auditoria (FLO-CERT, 2009).   

Um relatório completo elaborado pela auditoria é encaminhado para a Flo-Cert, 

sendo que o certificado só poderá ser emitido após todas as não-conformidades dos 
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critérios de compromisso identificadas na auditoria forem resolvidas. Os produtores 

participam, sugerindo medidas para corrigir os aspectos considerados falhos.   

Após a obtenção do certificado de todos os produtores passam por um ciclo de 

certificação em um período de um ano. Antes de finalizar um ciclo, se realiza uma 

inspeção de renovação para avaliar se o operador segue cumprindo os critérios do 

comércio justo correspondentes (FLO-CERT, 2009). 

 

2.10 EMPRESAS SOCIAIS 

 

Empresas sociais são organizações que, como qualquer empreendimento 

convencional oferecem bens e serviços e tem a necessidade de ser competitiva e 

estruturada da maneira mais eficiente possível para enfrentar o mercado. Contudo, 

diferente das corporações comuns, a empresa social se diferencia pela extensão de suas 

preocupações centrais, tendo como objetivo proporcionar benefícios para as comunidades 

envolvidas. Neste limiar, embora a lucratividade seja um dos objetivos destas 

organizações, tal finalidade não é uma exclusividade. Ou seja, enquanto nas empresas 

privadas os dividendos são distribuídos entre os acionistas, os lucros da empresa social 

são reinvestidos no desenvolvimento dos próprios bens e serviços da companhia 

(YUNUS, 2003).  

YUNUS (2008) evidencia o papel de uma empresa social ao descrever que: 

(...) uma empresa social é projetada e dirigida como um empreendimento, com 
produtos, serviços, clientes, mercados, despesas e receitas: a diferença é que o 
princípio da maximização dos lucros é substituído pelo princípio do benefício 
social. Em vez de acumular o maior lucro financeiro possível - para ser 
desfrutado pelos investidores -, a empresa social procura alcançar objetivos 
sociais (p. 37). 
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Yunus (2003) é reconhecido por seu trabalho destinado a oferecer microcrédito aos 

pobres, iniciado em Bangladesh e que vem se multiplicando pelo mundo. Para o autor, a 

oferta de crédito permite que pessoas com dificuldades extremas possam sair da pobreza. 

De maneira sintética os critérios para que os interessados possam receber o empréstimo 

envolvem formação de um grupo de cinco membros (que atuam como credores); 

participar de qualificações nas quais são discutidos aspectos relacionados à cooperação, 

organização e responsabilidades (incluindo testes escritos); pagamentos de pequenas 

parcelas semanais e necessidade de manter os pagamentos em dia. A respeito da 

formação grupos, explica Yunus (2003) que individualmente o pobre se sente exposto a 

todos os tipos de perigos e ao pertencer a um grupo ele sente-se mais seguro. Desta 

forma, seu comportamento se torna mais regular e ele passa a ser um financiado mais 

confiável. 

O estudioso chama atenção que os primeiros empréstimos giram em torno de 30 

dólares e que 98% dos empréstimos são pagos, porque os pobres sabem que essa é a 

sua única chance de sair da pobreza e não podem recuar ainda mais. Chama atenção 

que a maioria dos financiados são mulheres e a experiência de Yunus evidencia que o 

dinheiro, quando utilizado por uma mulher numa família, beneficia mais o conjunto dos 

membros de que quando é utilizado por um homem.  

A partir da experiência do Grameen, nome do banco criado por Yunus, surgiram 

empresas voltadas para a oferta de infra-estrutura em áreas como a telefonia, internet e 

saúde. Estas empresas, caracterizadas como empresas privadas, não almejam 

simplesmente o lucro, estão orientadas para a questão social. Nas palavras de Yunus 

(2003, p. 265): “é difícil defini-lo como público ou privado. O Grameen defende a criação 

de um setor completamente novo – o que eu chamo de setor privado orientado para a 
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consciência social”.  A base desenvolvimentista presente no trabalho do estudioso, busca 

um arranjo institucional para ajudar as pessoas a encontrar dinheiro em caso de 

necessidade e, além disso, sustenta que o crédito, por si só, não é suficiente, deve ser 

acompanhado de projetos de formação, de marketing, de transporte, de tecnologia e de 

educação. É a partir desta base que se forma o conceito de empresa social. 

Essencialmente, as empresas sociais são mais do que organizações com fins 

lucrativos porque buscam minimizar problemas sociais e ambientais, estão voltadas para 

as causas, compreendendo ações de fortalecimento e desenvolvimento da qualidade de 

vida da população local. Neste mesmo sentido, França Filho (2002) acrescenta que a 

empresa social é uma organização na qual os acionistas não estão preocupados 

exclusivamente com a maximização dos lucros, mas sim em alcançar objetivos 

econômicos e sociais, bem como, oferecer soluções à exclusão e ao desemprego. A 

empresa social adota uma nova concepção de papel da organização, sendo que seu 

objetivo primordial não se restringe apenas à produção de bens e serviços de forma 

economicamente eficiente, mas sim, no estabelecimento de compromissos com a 

sociedade em um sentido mais amplo. A empresa social passa a incorporar valores como 

a preservação dos recursos naturais não renováveis, a dignidade e promoção de direitos 

fundamentais do trabalhador, bem como a proteção dos interesses do consumidor 

(ALVES, 2001). 

 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Apresentam-se os caminhos que orientaram esta investigação, descrevendo os 

métodos e procedimentos que foram utilizados nesta pesquisa.  Para alcançar os 
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objetivos que se propõe, este estudo vale-se inicialmente de uma pesquisa exploratória 

que pretendeu consolidar uma fundamentação teórica que balize as análises realizadas. 

Nesta etapa, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica de trabalhos relacionados à 

temática. Conforme esclarece Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir 

de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Ao 

caracterizar este tipo de pesquisa, Marconi e Lakatos (2008) destacam que a pesquisa 

bibliográfica não é uma mera repetição de estudos já realizados sobre determinado 

assunto, mas propicia a análise de um tema sob novo enfoque ou abordagem.  

Para analisar o trabalho da empresa social Solidarium foi realizado um estudo de 

caso. O estudo de caso é um procedimento metodológico definido por Yin apud Roesch 

(1999) como uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto. Os estudos de caso vêm sendo amplamente 

utilizados pelos pesquisadores sociais, pois na afirmativa de Gil (2008) este tipo de 

delineamento de pesquisa permite abordar situações da vida real cujos limites não estão 

claramente definidos, bem como possibilita descrever a situação do contexto em que está 

sendo feita determinada pesquisa.  

A respeito dos estudos de caso, Roesch (1999) contribui salientando que além de 

permitir estudar os fenômenos em seu contexto, tal procedimento admite a adequação ao 

estudo de processos na medida em que estes se desenrolam. Ademais, tal prática sugere 

a exploração dos fenômenos com base em distintos ângulos, em decorrência da 

flexibilidade de poderem ser utilizadas diversas fontes de dados. 

Posteriormente, para analisar o Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária da 

Micro-Bacia do Rio Sagrado valeu-se de uma pesquisa observação participante. Na 

afirmativa de Seixas (2005), a observação participante refere-se a um processo flexível, 
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aberto e oportunístico de questionamento lógico, no qual o pesquisador aprende sobre a 

comunidade ao participar de algumas atividades do seu dia-a-dia, tais como, comércio, 

reuniões comunitárias, festividades e eventos. Baseada na observação direta e na 

experiência pessoal, a observação participante é útil para investigar aspectos como as 

instituições locais, as regras informais, os processos de interação e organização social e o 

contexto sociocultural (SEIXAS, 2005). 

É adequado mencionar, que o presente estudo vale-se ainda, de substratos da 

pesquisa-ação participativa que vem sendo desenvolvida no âmbito da Zona de Educação 

para o Ecodesenvolvimento, conforme mencionado no item justificativa. 

Para desenvolver o estudo de caso com a Solidarium, foi realizada uma entrevista 

semi-estruturada com o empreendedor responsável pela organização seguindo o roteiro 

apresentado no apêndice A. Além disso, foram consultados documentos internos que 

auxiliaram na compreensão do processo de gestão e funcionamento da empresa. 

Ademais, foram realizadas visitas em alguns dos grupos assessorados pela Solidarium 

para que se pudesse conhecer de que forma ocorrem as negociações entre a 

organização e os grupos. A pesquisadora também acompanhou a dinâmica de trabalho 

da organização, durante o período de quatro dias, no mês de julho de 2009. 

Para analisar o arranjo socioprodutivo de base comunitária do Rio Sagrado, os 

procedimentos para coleta de dados utilizados observações de campo, participação em 

reuniões comunitárias, entrevistas informais e realização de oficina para discutir o 

conceito de arranjo, durante o período de março a novembro de 2009. As observações de 

campo exerceram importante papel para o estudo por permitirem que temas mais 

delicados fossem explorados aos poucos, e não em uma única entrevista. Assim, 

gradativamente questões tocantes, sobretudo, à cozinha comunitária, foram reveladas. A 
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participação em eventos realizados na comunidade, como as Feiras de Trocas, também 

contribuiu para a coleta de dados, pois nestes encontros, a comunidade se reúne 

permitindo interagir e questionar os envolvidos.  Durante os períodos de coleta de dados e 

permanência na comunidade, a pesquisadora mantinha-se hospedada em casas de 

família de moradores locais.  

Além disso, considerando outros projetos que foram desenvolvidos na localidade 

os quais, perpassam de alguma forma pelos temas tratados nesta dissertação, permitiram 

um amplo período de convívio na comunidade. A aproximação com o agrupamento, já 

realizada no período de graduação, também contribuíram para o estudo, dado a 

relevância do aspecto confiança na relação pesquisador e pesquisados.  

Nos dias 16 e 17 de outubro, foi realizada uma oficina para discutir o conceito de 

arranjo socioprodutivo de base comunitária e nesta atividade, estiveram envolvidos: 

lideranças da cozinha comunitária, membros da ARTRISA, produtoras de artesanato, 

proprietária da hospedaria Beija-flor Dourado e representantes da AMORISA. Os 

questionamentos realizados nesta ocasião encontram-se sinteticamente apresentados no 

apêndice B. A oficina foi realizada na sede da hospedaria Montanha Beija-Flor Dourado, 

sendo que todos os participantes ficaram hospedados no local. A atividade teve início na 

sexta-feira (16/10) a tarde e finalizou no sábado ao meio dia, totalizando oito horas. Para 

discutir o aparato conceitual sobre o arranjo bem como, averiguar a percepção dos 

moradores sobre o assunto, foi utilizado fichas de papel colorido (cada cor tinha um 

significado, por exemplo, vermelho ponto negativo e verde positivo), mesa redonda, 

elaboração de cartazes, montagem da matriz explicativa e elaboração de quadro 

conceitual. 
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No capítulo quatro, visando orientar as análises relacionadas ao arranjo 

socioprodutivo de base comunitária do Rio Sagrado foram elaboradas matrizes 

explicativas, com base na Micro-estrutura do APL. Com (figura 1), apresentada no item 

2.6 deste trabalho. 

 

4 UM OLHAR ACERCA DAS EXPERIÊNCIAS PESQUISADAS: ANÁLISE E 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados apontados através das 

análises das experiências estudadas. Para tanto, o mesmo está estruturado na seguinte 

ordem: (1) Caracterização e metodologia de trabalho da organização Aliança 

Empreendedora; (2) Caracterização da experiência da Solidarium englobando - o conceito 

de empresa social adotado pela Solidarium, a metodologia de trabalho, o conceito de 

cadeia de valor inclusiva, reflexões referentes ao processo de certificação e ainda 

Solidarium e desenvolvimento territorial sustentável; (3) Caracterização do Arranjo 

Socioprodutivo de Base Comunitária do Rio Sagrado abarcando – a perspectiva do micro 

empreendimento compartilhado, micros empreendimentos individuais, encadeamentos 

produtivos e institucionais; aprendizados para o arranjo socioprodutivo de base 

comunitária do Rio Sagrado a partir da experiência da Solidarium e interfaces entre o 

arranjo socioprodutivo de base comunitária e o turismo comunitário;  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO E METODOLOGIA DE TRABALHO DA ALIANÇA 

EMPREENDEDORA  
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A Aliança Empreendedora criada em abril de 2005 é uma organização social sem 

fins lucrativos que se propõem a realizar projetos de fomento, integração e apoio ao 

empreendedorismo comunitário, visando a inclusão econômica e social através da 

geração de trabalho, renda e desenvolvimento local, envolvendo assim processos de 

tomada de decisão nos quais todos os envolvidos são convidados a participar. Isto ocorre 

através do suporte e fortalecimento de microempreendedores e grupos produtivos 

comunitários de regiões de baixa renda, mobilizando e envolvendo pessoas e 

organizações em um movimento que promove e inspira transformações em prol do 

desenvolvimento econômico e social (ALIANÇA EMPREENDEDORA, 2009). 

No que tange a metodologia de trabalho empreendida, no Brasil, a Aliança 

Empreendedora é a primeira organização que aplica uma metodologia específica para 

empreendedores sociais e que dispõe de um sistema completo de apoio, proporcionando 

a integração e o fortalecimento de grupos produtivos e microempreendedores 

comunitários. 

Neste sentido, no ano de 2006, a Aliança Empreendedora passou por um processo 

de reestruturação em sua metodologia de trabalho. Deixou de atuar mediante projetos 

isolados dando início a um trabalho transversal, denominado “Modelo de Cinco Acessos”, 

que buscam responder às maiores barreiras e dificuldades identificadas que afetam a 

continuidade e crescimento de microempreendimentos comunitários.  

A metodologia dos cinco acessos constitui em:  

a) Acesso ao conhecimento e informação - através de capacitações, assessorias e 

apostilas.  

b) Acesso ao mercado - apoio em design gráfico, design de produtos e 

comercialização através de feiras, catálogos, quiosques, loja, parcerias, site, etc.  
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c) Acesso a crédito e capital – ajuda na seleção de investimentos através de um 

fundo rotativo de microcrédito produtivo orientado e da mobilização de investidores 

sociais.  

d) Acesso à infra-estrutura e a tecnologia – apoio na busca e aquisição de 

máquinas, ferramentas e equipamentos para aumento da produtividade. 

e) Acesso a cidadania – ações complementares e de suporte à geração de renda, 

como: saúde, educação, acesso às políticas públicas, dentre outros.  

A partir da adoção desta metodologia de trabalho, foi possível identificar um grande 

potencial para a comercialização dos produtos, pois os grupos assessorados apontavam 

esta demanda. Buscando suprir esta necessidade, foi lançado o programa Solidarium, 

que nesta ocasião funcionava no seio da própria Aliança Empreendedora, como um 

departamento específico da organização,  

Valendo-se de entrevista realizada com a senhora Caroline Maria Appel e com 

base em documentos institucionais disponibilizados pela organização, apresentam-se no 

apêndice deste trabalho um descritivo dos grupos assessorados pela Aliança 

Empreendedora.  

 

4.2 A EXPERIÊNCIA DA SOLIDARIUM  

 

A Solidarium é uma organização que se propõe a articular parcerias e acordos 

comerciais para desenvolver, fortalecer e ampliar uma rede de grupos produtores, 

localizados em comunidades de baixa renda. Além de fomentar a criação de uma cadeia 

mais justa e sustentável, a Solidarium dissemina os princípios do comércio justo, valendo-
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se de campanhas de comunicação interativas, educativas e integradas, conectando 

grupos produtores com consumidores nas esferas nacional e internacional. 

Conforme relatado em entrevista com o gestor da organização e com base nos 

documentos internos da organização, a Solidarium possui como missão “Promover de 

forma inovadora a comercialização de produtos sociais comunitários gerando trabalho, 

renda e desenvolvimento local”. A realização do seu trabalho envolve grupos produtivos e 

micro empreendimentos coletivos localizados em comunidades de baixa renda em zonas 

urbanas e rurais no Estado do Paraná. Além destes, fazem parte do programa outras 

comunidades situadas no Estado de São Paulo e possuem a perspectiva de ampliar as 

comunidades atendidas.   

A Solidarium surge como um programa dentro da Aliança Empreendedora em 

2006. Contudo, ao findar do mesmo ano, o programa Solidarium conseguiu efetuar uma 

grande venda de artefatos (anjinhos) natalinos elaborados com fibras naturais pelo grupo 

Zumbi Arte. Tal venda totalizou o valor de R$ 27.000,00. A comissão proveniente desta 

venda expressiva permitiu consolidar a Solidarium como uma microempresa enquadrada 

pelo SIMPLES. Esta intenção já existia, contudo, eram necessárias algumas condições 

para concretizá-las.  

Para estruturar a Solidarium seus sócios pesquisaram e analisaram o modelo de 

diversas organizações de comércio justo, incluindo lojas e certificadoras do segmento. 

Com base nesta pesquisa, puderam observar que as organizações que atuam na 

comercialização de produtos do comércio justo, costumam trabalhar com poucos grupos 

de produtores.   
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No início de 2007, é inaugurada a loja Solidarium, montada no shopping Novo 

Batel. Em decorrência do objetivo social e sustentável do empreendimento, a organização 

conseguiu estabelecer uma parceria com a administração do shopping, a qual permitiu a 

isenção do pagamento da taxa de aluguel. Contudo, a manutenção da loja acarretava em 

custos fixos elevados, sobretudo, por demandarem a presença constante de uma pessoa 

na loja. Além disso, despontaram-se outras dificuldades logísticas, como os custos de 

transporte, pois a maioria dos grupos de produtores situa-se afastadas da zona central. 

Ademais, a limitação de espaço para a exposição de produtos, em virtude do elevado 

número de produtores assessorados pela Aliança Empreendedora representou outra 

complicação. Diante de tais situações, decidiram fechar a loja em dezembro de 2008.  

O fechamento da loja permitiu uma reflexão por parte dos seus gestores. 

Usualmente lojas de comércio justo localizadas em áreas mais abastadas das cidades e 

inspiradas no conceito de “butique” não se mantém. Indícios apontam que dentre as 

possíveis causas para este fato referem-se a pouca escala dos produtos, pois o espaço 

disponível para a exposição dos mesmos na loja é limitado e a capacidade de produção 

dos produtores, geralmente, é condicionada a entrada de receitas constantes decorrentes 

das vendas para que os insumos sejam comprados. Ou seja, sem a realização de 

encomendas, não há como estimar as quantidades que serão vendidas em determinado 

mês. Com isto, ocorria que algumas vezes os produtores ficavam desmotivados, pois 

observavam que seus artefatos não estavam tendo saída e por outro lado, algumas vezes 

as peças agradavam ao público que desejam comprar várias unidades e, no entanto, não 

havia a quantidade de peças solicitadas disponível. Em 2008, após fechado o primeiro 

acordo com a Wall Mart, os vinte e dois grupos que trabalhavam em parceria com a 

organização dispunham de uma gama de noventa e oito produtos. Atualmente, a 
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organização desenvolve trabalhos com trinta e cinco grupos e o número de produtos 

elaborados cresce paulatinamente.  

No ano de 2009, a Solidarium firmou uma importante parceria internacional com 

uma empresa americana denominada Terra Cycle, que desenvolve bolsas e sacolas com 

embalagens de salgadinhos. A referida empresa executa um programa gratuito de coleta 

de resíduos que beneficia escolas e cooperativas de catadores em todo o Brasil e conta 

com parcerias com empresas como a Kraft Foods e a Elma Chips. A confecção destes 

produtos com base em materiais recicláveis é realizada pelos seguintes agrupamentos: 

Associação de Empreendedores Zumbi dos Palmares (AEZP), Jaguatirica, Santo Fuxico e 

Cooperáguia (TERRA CYCLE, 2009). Até o momento, a Solidarium está inserida em 

cento e setenta lojas em nível nacional, nas regiões do Paraná, São Paulo e Pernambuco, 

através de grandes lojas como Wall Mart, Renner e Tok Stok. 

 

4.2.1 O conceito de empresa social adotado pela Solidarium 

 

Para que fosse possível projetar a Solidarium como uma organização de comércio 

justo, foram necessárias uma série de reflexões, referente ao tipo de organização que se 

pretendia. Neste sentido, a Solidarium buscou inspiração na noção de empresa social. 

De acordo com o exposto no capítulo dois deste trabalho, o arcabouço existente no 

conceito de empresa social parecia adequado para o contexto da Solidarium. O 

empreendedor mencionou que a ênfase dada aos trabalhos de Yunus referente às 

empresas sociais serviu de inspiração a equipe de empreendedores. 

Conforme relatado em entrevista, o gestor esclarece que ainda as empresas 

sociais tenham o intuito de se envolver com questões sociais, as mesmas precisam 
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buscar lucros para se manterem economicamente viáveis e oferecerem condições 

adequadas de trabalho, salários para seus membros, além de dar sustentação aos seus 

custos fixos e variáveis. Ou seja, há um claro distanciamento entre empresas sociais e 

organizações sem fins lucrativos. O empreendedor pronunciou ainda que para os grupos 

assessorados é importante a compreensão sobre a finalidade da organização, para que 

não se criem mal entendidos. Comentou que em alguns casos, inicialmente, explicar que 

a organização possui necessidade em investir recursos em campanhas de marketing, por 

exemplo, pode trazer dificuldades de compreensão pelos produtores. Entretanto, 

considerando os laços de confianças existentes, a comunicação pautada na transparência 

das ações e investimentos realizados, a Solidarium consegue estabelecer uma boa 

relação com os grupos explicando para eles as demandas da organização enquanto 

empresa. 

 

4.2.2 Metodologia de trabalho 

 

A partir da experiência que a Solidarium obteve com o fechamento da loja no 

shopping, a organização decide mudar o seu foco de atuação. Nesta fase, iniciam um 

trabalho de aproximação com as redes varejistas Wall Mart e Pão de Açúcar, almejando 

consolidar uma parceria com os mesmos. A atuação junto a redes varejistas tem como 

objetivo ampliar a escala e os impactos decorrentes da comercialização dos produtos do 

comércio justo. 

A metodologia do trabalho empreendida pela organização baseia-se em um 

conjunto de critérios utilizados para a identificação dos grupos e para orientar os 

processos de trabalho. Nestas condições inicialmente é efetuado um cadastro de grupos 
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potenciais, os quais podem entrar em contato com a Solidariam por telefone, e-mail, visita 

ao escritório através da indicação de outro grupo Solidarium, mediante indicação da 

Aliança Empreendedora ou, ainda, estabelecem contato através da chamada 

“Garimpagem Solidarium”, isto é, quando a Solidarium conhece o grupo procurando uma 

demanda de produtos e/ou serviços específicos. 

Passada esta etapa, a organização realiza um diagnóstico com os grupos, 

utilizando formulários específicos denominados formulário Conversa Inicial; Diagnóstico e 

Pontuação de Grupo. A análise e decisão sobre a entrada de novos grupos na Solidarium 

baseia-se nas oportunidades existentes em canais já mapeados e pelas características 

verificadas no diagnóstico, as quais fornecem um esboço das principais dificuldades e 

pontos fortes nos produtores. Para tanto, são observados aspectos como perfil da 

liderança, número de integrantes, infra-estrutura, capacidade produtiva, análise dos 

produtos elaborados, quantidade de horas de produção semanais, vendas, renda, 

questões relacionadas à gestão entre outros aspectos gerais. 

Nesta etapa são realizadas visitas presenciais aos grupos. No caso de efetivação 

do cadastro são solicitados documentos tanto aos grupos formais quanto aos informais, 

tais como o cadastro nacional de pessoa jurídica, contrato ou estatuto social, certidões de 

regularidade fiscal, no âmbito federal, estadual e municipal, entre outros – para os 

formalizados, e para os informais, o cadastro de pessoa física e documento de identidade 

do integrante que fechará o acordo comercial. Ao findar do diagnóstico é encaminhado 

um Relatório de Feedback para os grupos independente do parecer final, pois a 

organização entende que tal instrumento oferece indicadores que podem contribuir para a 

evolução do grupo. Convém apontar que não é foco da Solidarium atuar na formação de 
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grupos. Sendo assim, ao identificarem grupos que estão ainda em fase de formação, o 

encaminhamento é indicar o mesmo para a Aliança Empreendedora.  

A Solidarium trabalha com grupos heterogêneos, envolvendo equipes de 

produtores em fase incipiente, os quais costumam caracterizar-se por uma liderança 

pouco definida, limitação de infra-estrutura produtiva, poucas horas semanais disponíveis 

para a produção, ausência de foco de produção, dificuldades de comercialização, pouco 

tempo de existência e limitado ou nenhum conhecimento na área de gestão. Contam 

ainda com grupos bem estruturados, os quais apresentam um estilo de liderança já 

definido, número de membros constantes, presença de infra-estrutura produtiva, linha de 

produtos definida e alguns clientes fixos. Ou seja, existem variadas combinações e 

características nos grupos. Observa-se que ao longo da realização dos trabalhos junto a 

Solidarium os grupos vão aprimorando sua estruturação.  

Como parte de sua metodologia de trabalho a Solidarium adota critérios de 

fornecimento para os grupos inspirados nos princípios de comércio justo, merecendo 

destaque a transparência e adequada prestação de contas, para que se estabeleça uma 

relação comercial de credibilidade entre a Solidarium, os produtores e os clientes. Além 

disso, incentivos à capacitação e desenvolvimento dos produtores visam estimular a 

independência dos grupos apoiados, mediante parcerias que buscam proporcionar aos 

mesmos qualificação na área de gestão para ampliar o acesso a novos mercados além de 

aprimorar os processos de gestão do próprio grupo. Ainda neste sentido, o gestor da 

organização ressalta que esta ação é importante no sentido de evitar que a Solidarium 

seja o canal de comercialização exclusivo do grupo, para que se evitem laços de 

dependência.  



 84
 

Outro princípio adotado pela Solidarium é a promoção do comércio justo, bem 

como o pagamento de um preço considerado justo, calculado com base em um diálogo 

aberto e participativo com os produtores. O princípio da igualdade racial e de gênero 

consiste em uma remuneração igualitária de seus integrantes de acordo com seu 

trabalho, sejam homens ou mulheres de diferentes raças. Além disso, a Solidarium busca 

garantir condições de trabalho cujo ambiente seja seguro e saudável. Ademais, respeita a 

Convenção das Nações Unidas para os direitos das crianças. A preocupação com o meio 

ambiente também está presente dentre os princípios da organização, neste limiar, a 

mesma estimula seus produtores a estabelecerem práticas que sejam benéficas ao meio 

ambiente, incentivando a utilização de matérias-primas sustentáveis. A metodologia de 

trabalho busca garantir também relações comerciais mais justas e igualitárias, incluindo 

produtores marginalizados e conectando-os com seu mercado consumidor.  

No âmbito das relações comerciais, a Solidarium estabelece a Regra dos 50%, 

embasada em uma equação simples: todos os produtos comercializados pela 

organização são multiplicados pelo chamado Fator Sustentabilidade (Markup) que pode 

variar de 1,30 a 2,0 vezes o custo repassado pelo produtor, dependendo do canal a ser 

comercializado o produto e os custos inerentes ao processo. Desta forma, a título de 

ilustração, todo R$ 1,00 gasto por um cliente na Solidarium, no mínimo, 50% é 

diretamente direcionado ao grupo que confeccionou o produto.  

Os grupos de produtores são mensalmente monitorados pela organização e os 

acordos são firmados a partir de termos de compra e venda, no qual estão previstas as 

responsabilidades de ambas as partes. Considerando a atuação da Solidarium frente à 

rede varejistas, a mesma incentiva a criação de novos produtos que possam atingir 
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escalas paulatinamente maiores. São priorizados aqueles produtos que fazem parte de 

uma linha complementar. As linhas de produtos possuem distintas variações:  

a) diferentes produtos – por exemplo: bate-mão, pano de prato, avental, puxa-saco 

que apresentem uma unidade em cores, tecidos e tamanhos;  

b) diferentes tamanhos – por exemplo: garrafa em papel marche pequena, média e 

grande;  

c) c) diferentes cores e estampas – por exemplo: mesma almofada com várias 

cores. 

A metodologia adotada especifica que os produtos comercializados pela Solidarium 

e criados pelos grupos produtores serão de propriedade intelectual dos grupos. 

Entretanto, caso um produto apresente grande demanda e seu produtor criador não 

consiga atendê-la é negociado uma maneira de compartilhar a produção com outros 

grupos que possam confeccioná-las com os mesmos padrões de qualidade. Esta 

negociação é realizada pela Solidarium entre os grupos participantes da rede, e em cada 

caso será estudado o pagamento ou não de royalties ao grupo criador. 

 

4.2.3 O conceito de cadeia de valor inclusiva 

 

A constatação de que a estruturação dos processos de vendas por intermédio de 

uma loja era insuficiente para a realidade dos grupos de produtores, estimulou a pesquisa 

por novos canais de comercialização. A partir da identificação da oportunidade de 

estabelecer redes de distribuição, mediante a consolidação de parcerias com redes 

varejistas, permitiu a visualização de grandes perspectivas. 
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Contudo, frente a esta possibilidade de atuar junto às redes varejistas a Solidarium 

percebeu a necessidade de reestruturar seu foco de atuação, considerando que para ter 

acesso a novos mercados seria necessário criar condições para ampliar a capacidade 

produtiva dos grupos. Neste limiar, desponta-se o conceito de “Indústria Descentralizada”, 

incorporado pela organização. 

A compreensão deste conceito envolve três elementos centrais, a criação, a 

produção e a distribuição. A questão da criação está estreitamente relacionada ao design 

dos produtos, pois diversas vezes verifica-se que o nível de aceitação dos mesmos está 

condicionado a qualidade do design. Parte do trabalho de assessoria de design é 

realizada pela equipe da Aliança Empreendedora, através do chamado “Acesso ao 

conhecimento”. Para a realização das atividades voltadas ao desenho de produto, a 

Solidarium estruturou um núcleo de design e realiza um concurso que objetiva estimular 

ações neste sentido e descobrir novos talentos.  

Os esforços efetuados no quesito produção, envolvem a elaboração de protótipos 

pelos grupos e melhorias constantes na gestão logística. A empresa pretende aperfeiçoar 

constantemente seu controle de qualidade. Para tanto, além da adoção de procedimentos 

internos, preocupa-se em ofertar variadas capacitações para os produtores. Ademais, 

para suprir a demanda de distribuição, a Solidarium atua em conjunto com redes 

varejistas e mediante canais de comercialização eletrônicos (e-commerce). Para apoiar o 

processo de vendas de brindes sociais junto a empresas, a organização dispõe de um 

catálogo de apresentação de produtos.  

 

         Figura 2- Cadeia de valor inclusiva 
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                                 Fonte: Solidarium, 2009. 

 

 

4.2.4 Reflexões referentes aos processos de certificações  

 

Conforme discutido no capítulo dois deste trabalho, os processos de certificação 

assumem importante papel na contemporaneidade, marcada por uma série de 

desconfianças e incertezas quanto aos hábitos de consumo. Diante de uma diversidade 

de opções de compra, típica de um mercado altamente globalizado, os selos de produto 

permitem orientar as decisões dos consumidores. 

Os selos podem estar destinados a diferentes finalidades, tais como garantir 

segurança, diferenciação da matéria-prima utilizada, destacar a origem do produto, 

enaltecer o tipo de trabalho empregado no processo produtivo, qualificar a empresa ou 

organização que desenvolve o produto, conferir responsabilidade social e ambiental ao 

mesmo ou, ainda, destacar princípios éticos.  

A metodologia de trabalho da Solidarium no tocante ao processo de certificação 

difere-se dos padrões de certificação adotados pela certificadora inglesa FLO, a qual 
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segue as normas de certificação Fair Trade. Tais normas regulamentam um processo de 

certificação em cadeia, com auditoria realizada por organismo externo. Dessa forma é 

necessário que produtores, distribuidores e varejistas sejam vistoriados para que um 

produto chegue até as gôndolas de supermercados com selo oferecido pela organização. 

Embora a Solidarium se inspire no movimento do Comércio Justo, o qual atua no 

cenário internacional sob a definição de Fair Trade, a organização não incorpora o 

processo de certificação da FLO – Cert . Ademais, a Solidarium não pretende operar 

como uma certificadora Fair Trade, pois sua frente de atuação é mais abrangente e 

flexível e exclusivamente voltada para o mercado nacional. Conforme relatado, a 

realidade dos grupos brasileiros demanda maleabilidade em alguns processos, para evitar 

que grupos com potencial sejam excluídos por não atenderem a alguns critérios em dado 

momento. Para a Solidarium, o processo de certificação Fair Trade algumas vezes é 

excludente por envolver uma série de custos que determinados produtores não possuem 

condições de arcar. Assim, como esta organização trabalha com grupos em diferentes 

estágios de maturidade, ela se predispõe a trabalhar com aqueles ainda em fase 

incipiente, com poucos recursos disponíveis desde que exista comprometimento por parte 

dos assessorados. 

É adequado comentar que o excesso de critérios, alguns dos quais considerados 

rígidos, presentes nas transações do comércio justo, estão relacionados aos mercados 

envolvidos. Quando as negociações ocorrem em esfera internacional abarcando 

produtores, comerciantes e compradores situados em distintos países, os processos de 

importação e exportação são em si, mais complexos e complicados. Isto porque, toda 

transação comercial que ocorre no comércio internacional, precisa lidar com questões 

como tributação específica do país, barreiras alfandegárias, clareza na especificação da 
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origem da matéria-prima e dos processos envolvidos entre tantas outras. Ou seja, trata-se 

de uma condição típica do comércio internacional, independente dos bens em questão, 

não sendo exclusividade dos bens comercializados no bojo do comércio justo.  

De maneira geral, muitos pequenos produtores encontram entraves ao tentarem se 

inserirem neste mercado, independente do segmento que atuam. A presença de normas 

visa regulamentar as transações do comércio internacional, afim de que não sejam 

vendidos produtos que ofereçam risco e que estejam em desacordo com as políticas de 

cada país, sendo assim indispensável para tais negociações. O gestor da Solidarium 

relatou também que embora o movimento do comércio justo tenha surgido a partir da 

proposta de diminuir as desigualdades entre os produtores do Norte e o Sul, ou seja, 

centrado no comércio exterior, percebe-se que isso acabou não acontecendo.  

Assim, centrada no mercado nacional os produtos comercializados pela Solidarium 

levam uma etiqueta, a qual informa os percentuais de valores destinados a cada ator, 

informações referentes às matérias-primas e os produtores. Esta ação está vinculada ao 

programa “Na Trilha do Produto”, o qual tem por objetivo conferir rastreabilidade da 

cadeia produtiva, ampliar a transparência com clientes e produtores além de conter o 

endereço de um link na internet no qual é possível conhecer melhor os grupos de 

produtores e inserir comentários.  

A Solidarium acredita na potencialidade e na confiabilidade oferecida pelo 

programa “Na Trilha do Produto”. Para ampliar a auto-estima dos produtores e distinguir 

ainda mais os bens comercializados, a Solidarium almeja construir “Selos de 

Reconhecimentos”. Esta idéia ainda está em fase incipiente, mas já possui clareza que 

tais selos serão destinados aos grupos de produtores e pretende-se contemplar aspectos 

difundidos pelo movimento do comércio justo. Como exemplos de selos que poderiam ser 
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criados mencionam-se “Selo Produtor Verde” - para especificar o uso de matérias-primas 

sustentáveis, “Selo Produto 100% Artesanal” – para destacar o caráter cultural do 

produto, “Selo Produto Ético” – para valorizar o respeito aos princípios éticos, “Selo 

Produto Socialmente Includente” - para indicar o trabalho proveniente de grupos 

marginalizados, de baixa renda entre outros. 

 

4.2. 5 Solidarium e desenvolvimento territorial sustentável  

 

O trabalho da Solidarium demonstra que a consolidação de estratégias que visem 

casar economia de mercado e economia comunitária pode ser uma alternativa rumo a um 

desenvolvimento mais sustentável. A economia de mercado tradicional assume 

importância vital no sistema capitalista vigente e lutar contra essa força, como fazem 

algumas correntes mais radicais parece não ser o caminho mais exitoso. No entanto se 

reconhece que estes movimentos chamam atenção para as disparidades do sistema, 

quando não de suas limitações. O crescente número de organizações que discutem e 

colocam em prática ações de responsabilidade socioambiental sinalizam que existe um 

interesse por parte do mercado em absorver demandas ambientais e sociais. 

Trata-se, afinal, de um resultado de discussões que caminham há vários anos, pois 

não é de hoje que temas como meio ambiente e sociedade tem entrado na pauta das 

empresas. O que vem acontecendo é que ao longo dos anos, a parte essencial do debate 

adquire novas denominações e ênfases, perpassando por questões como meio ambiente 

lixo, água, reciclagem, ecologia, saúde pública, direitos humanos, qualidade de vida do 

trabalho, inclusão social entre outras. Assim, discussões mais recentes em torno da 
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questão da sustentabilidade visam solidificar preocupações e demandas já apontadas no 

passado, fazendo com que aos poucos, os atores e organizações incorporem 

comportamentos mais conscientes.   

Para que seja possível organizar uma proposta como a da Solidarium, que se 

projete como um modelo híbrido de economia de mercado tradicional e economia 

comunitária é necessário se pensar em uma proposta de médio e longo prazo. Em 

entrevista, relatou o gestor que nos primeiros contatos com as redes varejistas, ao 

apresentar os produtos e explicar a metodologia de trabalho empreendida, algumas 

vezes, o interlocutor se entusiasmava e dizia: “Me parece uma proposta ótima! Gostaria 

de encomendar mil peças iguais a essa que você me mostrou para a próxima semana”.  

Fato é que nenhum grupo teria condições de assumir tamanha encomenda em 

espaço de tempo tão curto. Contudo, gradativamente, os funcionários das redes varejistas 

e de outras empresas, passaram a compreender o ritmo e o sistema de trabalho dos 

produtores. Nos processos de tomada de decisão sobre as encomendas, os produtores 

participam apontando suas condições e demandas. Em um determinado caso, por 

exemplo, um dos grandes bancos privados do país, procurou a Solidarium para que ela 

entrasse em contato com um grupo que elaborasse bolsas de lona promocionais (lona 

proveniente de banners disponibilizados pelo banco), as quais seriam distribuídas em um 

evento do banco. Havia um interesse por parte do banco em modelo de bolsa específico, 

com determinados números de bolsos e detalhes. Ao consultar as costureiras, as mesmas 

explicaram que para atender a referida encomenda, seria necessário confeccionar as 

bolsas a partir de um molde diferente, um pouco mais simples, para cumprir o prazo 

sugerido. Este tipo de intermediação, realizado pela Solidarium entre produtor e cliente 

final, permite aparar os interesses de ambas as partes. Quer dizer, a imagem de que a 
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grande empresa se insere em todo tipo de negociação de forma autoritária, sem dar 

margem para flexibilizar ou ouvir as outras partes, algumas vezes, trata-se de uma 

imagem estereotipada e distorcida. Ou seja, é a partir de acordos e esforços 

interorganizacionais é que se solidificam iniciativas como esta. No entanto, compreende-

se que não é uma tarefa simples. 

Fica evidente que o trabalho da Solidarium se desenvolve a partir de um arranjo 

institucional que assume importância nuclear para a organização, tanto nos aspectos 

relacionados à qualificação, merecendo destaque a atuação da Aliança Empreendedora, 

como aos relacionados com o financiamento na medida em que consegue estabelecer 

parcerias com algumas organizações que apóiam neste sentido. Ao realizar seu trabalho 

envolvendo vários grupos situados em um mesmo espaço geográficos, os quais 

eventualmente se encontram para trocas aprendizados e experiências, passam a existir 

características que poderiam consolidar um arranjo produtivo na localidade. 

Os processos de tomada de decisão e as preocupações presentes na gestão e na 

metodologia de trabalho da Solidarium apontam para uma racionalidade além da funcional 

ou utilitarista. Como qualquer empresa, para a realização de suas atividades possui 

ênfase nas conseqüências e resultados em muitas ações, demonstrando assim sua faceta 

instrumentalista. Por outro lado, seu interesse pelo elemento humano, envolvendo as 

condições de vida dos produtores, somadas a preocupação ambiental e a qualidade dos 

processos de produção, indicam que suas ações não estão exclusivamente voltadas para 

os resultados. Há neste sentido, valores em sua cultura organizacional que coadunam 

com as perspectivas da racionalidade substantiva. Nestas condições, conforme exposto 

no capítulo dois deste trabalho, não se critica a relevância da racionalidade instrumental 
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para as organizações. O que se discute é a exacerbação desta em todos os âmbitos da 

vida humana e sua exclusividade vivenciada em muitas corporações.  

Com relação à sustentabilidade, o trabalho da Solidarium estabelece interfaces, 

sobretudo com as dimensões sociais e econômicas deste fenômeno, ao incentivar que 

grupos de produtores marginalizados adentrem no sistema econômico para que possam 

melhorar suas condições de suprir suas necessidades humanas. Conforme explicitado, a 

metodologia de trabalho da referida organização, ao estimular a participação em cursos e 

qualificações permite uma melhora da auto-estima dos envolvidos, a qual passa a exercer 

influência sobre vários aspectos da vida social.  

Quanto à dimensão ecológica da sustentabilidade, a Solidarium manifesta 

preocupação com a utilização de insumos sustentáveis. Contudo, foi relatado que embora 

este seja um critério desejável, não se trata de um aspecto excludente. Indagado sobre o 

assunto, o empreendedor mencionou que em alguns casos são tolerados bens, cujos 

insumos não sejam sustentáveis.  Explica o mesmo que a organização tem interesse em 

atrair o produtor, inserir os mesmos nos processos, ampliar seu nível de renda e 

posteriormente, mediante acompanhamento e qualificações, discutir e recomendar a 

utilização de outros materiais, com qualidade ambiental superior. Ou seja, para a 

organização, há o entendimento de que: “precisamos nos aproximar dos produtores, 

conhecer sua realidade e compreender os fatores de resistência para o utilização de 

determinados materiais. Diferentes elementos podem estar em questão, tais como custos 

e habilidade em manipular o mesmo. Por isso, trata-se de um processo gradual, e na 

medida em que os laços de confiança e parceria são estabelecidos, as sugestões tendem 

a ser mais facilmente incorporadas”.  



 94
 

A este respeito, verifica-se que no âmbito teórico, almeja-se que as dimensões da 

sustentabilidade sejam concomitantemente alcançadas. Contudo, na prática visualiza-se 

que em algumas experiências, inicialmente, privilegia-se a esfera econômica e social, isto 

é, objetivam-se proporcionar meios para o atendimento as necessidades básicas. 

Posteriormente, outros elementos norteadores são incorporados aos poucos pelos 

produtores.   

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO ARRANJO SOCIOPRODUTIVO DE BASE COMUNITÁRIA 

DO RIO SAGRADO 

 

O arranjo socioprodutivo de base comunitária estudado encontra-se inserido nas 

comunidades do Rio Sagrado de Cima, Canhembora, Brejamirim e Candonga, localizadas 

na Micro-Bacia do Rio Sagrado, no município de Morretes, a 65 km de Curitiba, a 190 km 

de Blumenau e a 45 km do Porto de Paranaguá, a leste do Estado do Paraná, Brasil. Tal 

localidade está inserida na Área de Preservação Ambiental (APA) de Guaratuba, Unidade 

de Conservação Estadual de Uso Sustentável instituída pelo Decreto Estadual nº 1.234 

de 27/03/92 que abrange os Municípios de Guaratuba, Morretes, São José dos Pinhais, 

Tijucas do Sul, Paranaguá e Matinhos, abarcando uma área de 199.596,5 ha. A lei nº. 

9.985, que trata especificamente do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC), define Unidade de Conservação como: espaço territorial e seus 

recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção (SNUC, 2008).  
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Conforme SNUC (2008), uma APA é definida como sendo uma área em geral 

extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 

estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar 

das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. Caracteriza-se por ser uma unidade de conservação de uso direto. Uma APA é 

constituída por terras públicas ou privadas e cabe destacar que respeitados os limites 

constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma 

propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. É significativo 

apontar que a referida sub-bacia, integra a bacia hidrográfica litorânea, inserida na 

Reserva da Biosfera de Floresta Atlântica (IAP, 2009).  

Quanto aos aspectos sociopolíticos as comunidades estão organizadas através de 

duas associações principais, a Associação de Moradores do Rio Sagrado (AMORISA) e a 

Associação Comunitária Candonga, tendo a primeira entre outras finalidades a da gestão 

do abastecimento da água. A segunda associação tem como finalidade principal a 

agroindustrialização de produtos in natura em sua sede (onde está instalada uma cozinha 

comunitária). Em ambas as associações os membros se reúnem com periodicidade 

mensal (ZECHNER, 2007).   

Alves (2008) apresenta que as comunidades são formadas por propriedades rurais, 

das quais algumas funcionam como pequenas produtoras agrícolas e outras como 

segunda residência (chácaras e sítios). Na localidade existem mine-mercados, bares, 

igrejas, escolas (primeiro grau) e um posto de saúde.  

Os esforços para constituir um arranjo na localidade tiveram início em 2006, 

ocasião na qual começaram as atividades no contexto da Zona de Educação para o 
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Ecodesenvolvimento. Nestas condições, alguns empreendimentos e iniciativas individuais, 

começaram a se organizar para oferecer determinados bens e serviços. Observa-se que 

alguns destes já desenvolviam suas atividades anteriormente a formação do arranjo e que 

outros, adentram no mesmo de forma gradual e algumas vezes, ainda sazonal, 

demonstrando que a referida aglomeração ainda não se encontra em um estágio de 

maturidade.  Tal arranjo é formado por empreendimentos coletivos e individuais, conforme 

será apresentado a seguir. 

 

4.3.1 A perspectiva do micro empreendimento compartilhado 

 

A Associação Comunitária Candonga surge no início de 1996, incentivada pelo 

programa de governo denominado “Paraná 12 Meses”. O referido programa, financiado 

pelo Banco Mundial e que terminou em 2005, almejava melhorar as condições de 

produção do pequeno agricultor, oferecendo recurso financeiro a fundo perdido para 

investir em obras, serviços e compra de bens para os produtores rurais. Na ocasião, vinte 

famílias de agricultores se agruparam para criar uma organização que pudesse melhorar 

de alguma forma a qualidade de vida dos moradores do local. A construção da sede, uma 

pequena edificação de dois andares, se deu mediante a realização de um trabalho em 

mutirão.  

Conforme elucida Alves (2008), com o objetivo de agregar renda aos escassos 

ganhos econômicos dos membros comunitários, a associação surge para buscar solução 

aos problemas locais, sobretudo, quanto à geração de trabalho e renda. Destaca que a 

participações dos extensionistas, técnicos e engenheiros agrônomos do Instituto 
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Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) foram fundamentais 

para a consolidação da organização.  

De acordo com o estatuto, a associação tem por finalidade defender os interesses 

sociais, culturais e econômicos das famílias associadas, desenvolvendo ações que 

estimulem laços de cooperação e união entre seus membros, bem como incentivar a 

integração com órgãos públicos e com entidades privadas para o desenvolvimento de 

projetos e programas em parcerias.  

Nas dependências da associação funciona a Cozinha Comunitária que representa 

a principal atividade da associação. A referida cozinha preocupa-se em defender os 

interesses dos associados, relacionados à produção, beneficiamento, transformação, 

industrialização e comercialização de produtos agrícolas. Além disso, oferece suporte na 

comercialização dos produtos, sejam estes in natura, beneficiados, transformados e/ou 

industrializados, inscrevendo-se nos órgãos específicos, emitindo e controlando 

documentação jurídica, sanitária, ambiental, fiscal, tributária e trabalhista (ALVES, 2008).  

Parte importante do suporte oferecido pela associação, diz respeito aos cursos e 

qualificações ofertados aos associados, incluindo boas práticas de manipulação de 

alimentos, geléias, balas, compotas, conservas, pães, bolos entre outros. Os cursos 

acontecem através de celebração de convênios e parcerias com órgãos públicos e 

entidades privadas.  

Após a realização de vários cursos e reuniões destinadas a tratar de assuntos 

gerais sobre a cozinha, começou a se discutir a relevância de instalar uma biblioteca 

comunitária na referida localidade. As queixas que existiam por parte dos associados, 

vários destes pais de alunos das escolas do Rio Sagrado, é que havia dificuldade para 
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realizar pesquisas escolares, em virtude da limitada infra-estrutura dos estabelecimentos 

de ensino situados no local. Além disso, havia o entendimento de que uma biblioteca 

poderia representar uma alternativa de lazer para os moradores. A partir deste interesse, 

várias conversas entre os membros da associação procuraram encontrar um caminho 

para viabilizar a construção de uma biblioteca. Considerando que a sede da cozinha 

dispõe de dois pavimentos, surgiu a idéia de aproveitar tal espaço para a organização da 

biblioteca. 

Assim, na metade de 2008 foi inaugurada na ala superior da construção uma 

biblioteca comunitária resultado de esforços conjuntos de moradores, sobretudo o Grupo 

da Terceira Idade, pesquisadores universitários e prefeitura municipal. O acervo foi 

formado a partir de doações, as quais contaram com a grande vantagem de terem sido 

restauradas. Um grupo de senhoras recebeu um treinamento para restaurar as obras, 

bem como identificá-las, numerá-las e organizá-las. Na biblioteca, há um espaço para 

estudo e computadores disponíveis para uso. Além disso, também são oferecidas aulas 

de inglês cujo professor é um morador da própria localidade.  

Outro micro empreendimento compartilhado que atua no arranjo do Rio Sagrado é 

a ARTRISA – Artesões do Rio Sagrado. Criada em junho de 2009, a organização 

confecciona e comercializa peças decorativas como luminárias, abajures, revisteiros e 

porta-canetas elaboradas em bases de metal revestidas pela fibra da bananeira. A 

organização surge a partir do trabalho da Aliança Empreendedora e conta com cinco 

membros. Estes se encontram periodicamente na sede da Cozinha Comunitária para a 

realização das reuniões e a confecção das peças acontece nas residências das artesãs e 

o tratamento das estruturas de metal, na oficina (latoaria) de um dos membros.  
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Convém apontar que dentre os membros que compõe a ARTRISA, a maioria já se 

encontra envolvido em outras atividades realizadas na localidade, como nas Feiras de 

Trocas e em outras vivências de turismo comunitário. Assim, este organização surge no 

bojo do arranjo do Rio Sagrado, sendo constituída a partir de sinergias já existentes. Por 

se tratar de uma organização recente, a qual ainda realiza alguns testes em seus 

produtos, tendo suas vendas em estágio inicial, ainda não é possível avaliar os 

desdobramentos da organização no âmbito do arranjo. 

 

4.3.2 Micros empreendimentos individuais 

 

Os micros empreendimentos individuais que participam do arranjo socioprodutivo 

de base comunitária do Rio Sagrado são a hospedaria Montanha Beija-Flor Dourado, o 

engenho de farinha e café e o engenho de cachaça “Cachaças Colibri”, ademais dos 

socioempreendedores ou unidades familiares, como artesãoes. A hospedaria 

desempenha importante papel no arranjo por oferecer acomodação e alimentação aos 

visitantes e por dispor de ampla área denominada “espaço de convivencialidade”, no qual 

são ofertadas atividades de turismo comunitário, tais quais: demonstração de confecção 

de peças artesanais elaboradas com cipó imbé e com fibras de bananeira e fogueira com 

roda de viola. 

A hospedaria surge a partir do ano de 2003, ocasião na qual a proprietária Leila 

Denise Bona teve a intenção de torná-la uma chácara com amplo espaço de lazer, de 

forma a propiciar interação com a natureza através de acomodações simples e rústicas. A 

energia elétrica na localidade é recente e o acesso permanece difícil até hoje. 

Anteriormente a 2003, recebiam-se apenas amigos e familiares, onde se maturou a idéia 
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de uma hospedaria, passando a receber com o passar dos anos visitantes que não 

possuíam relação direta com os empreendedores. O fluxo de visitantes que ficam 

hospedados é sazonal e os grupos costumam ter no geral pelo menos oito pessoas.  

O empreendimento possui capacidade para acomodar até vinte pessoas e almeja 

propiciar ao visitante uma experiência de aproximação com a vida na floresta. Dispõe de 

alojamentos coletivos equipados com beliches. Durante a estada é oferecida alimentação 

caseira baseada em produtos naturais. Conforme salienta Alves (2008), por fazer parte de 

uma Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento, estudantes universitários, de 

graduação e de pós-graduação, pesquisadores e visitantes simpatizantes a temas 

relacionados à preservação da natureza e conservação de modos de vida tradicionais, 

costumam visitar a hospedaria.  

A senhora Cristina possui nos fundos de sua residência um antigo engenho, 

herança de família, na qual se fabrica sub-produtos da mandioca, além de se realizar a 

vivência da produção artesanal de farinha de mandioca e também do pó de café. Os 

visitantes são convidados a conhecer este processo, desde a extração da mandioca da 

terra até a degustação de bolinhos de aipim e biju. Todas as fases de manejo da raiz, até 

a transformação em alimento são apresentadas. A vivência é interativa, sendo que a 

proprietária convida alguns dos turistas a arrancar o pé e aipim e ajudar em outros 

procedimentos. De forma semelhante é demonstrado o processo de elaboração artesanal 

do café. Os visitantes conhecem as características do pé de café e tomam conhecimento 

de todos os passos que antecedem a degustação da bebida, tais como secagem, 

separação e socar os grãos no pilão.  

O empreendimento Cachaças Colibri, de propriedade do senhor Helmut, além de 

comercializar cachaças e licores, realiza uma visita apresentando o processo de 
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elaboração das bebidas, desde o moer da cana até o engarrafamento. Ao findar das 

explanações, os visitantes têm a oportunidade de desfrutar de uma degustação, 

conhecendo a típica cachaça de banana e o licor de canela, entre outros. 

 

4.3.3 Encadeamentos produtivos e institucionais  

 

No contexto do arranjo socioprodutivo de base comunitária, os elementos 

institucionais assumem relevância nuclear, considerando que a limitação de recursos 

financeiros somadas a desvantagens históricas podem ser superadas ou, melhor, 

minimizadas diante de uma rede de esforços coletivos envolvendo parceiros públicos e 

privados. Ao longo da realização desta dissertação, levando em conta o trabalho de 

diversos pesquisadores que atuam na chamada Zona de Educação para o 

Ecodesenvolvimento do Rio Sagrado, foram aprovados projetos voltados para a 

localidade perante o Ministério do Turismo, Ministério da Cultura, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e FURB. Os projetos possuem 

enfoques temáticos diferenciados, mas apresentam como pano de fundo a busca pela 

melhoraria da qualidade de vida dos moradores da localidade. 

A presença de um suporte institucional, marcado por organizações reconhecidas, 

oferece benefícios como pagamento do deslocamento dos pesquisadores, aquisição de 

equipamentos que facilitam os trabalhos, realização de oficinas, estímulo para a 

realização de novas parcerias, cálculo de custos ambientais e indicadores de 

sustentabilidade, tecnologias de produção apropriadas ao território, em suma, fomentam 
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as pesquisas na localidade, oferecendo indicadores que podem incentivar o 

desenvolvimento local. 

Convém apontar que um dos desdobramentos de quando se amplia a quantidade 

de organizações atuando e cooperando em determinado território, passa a existir uma 

expectativa que cresce paulatinamente quanto ao êxito das propostas em curso. Na 

contramão desse processo, permanecem as peculiaridades do mundo rural, norteado por 

um ritmo próprio, o qual algumas vezes entra em conflito com algumas demandas 

burocráticas. Por exemplo, existe um esforço para que os processos de tomada de 

decisão sejam participativos, sendo que a comunidade se mostra favorável a este tipo de 

procedimento. Entretanto, em algumas ocasiões quando ocorre um acúmulo de 

compromissos, os pesquisadores encontram dificuldades para reunir os membros para 

realizar as atividades previstas.  

A este respeito, cabe apontar a reflexão de Seixas (2005) ao discutir a 

compreensão de pesquisa-ação, sobretudo ao mencionar que metodologias de trabalho 

semelhantes a do presente arranjo, caracterizam-se por ser projetos de longo prazo. 

Nestas condições, o trabalho é marcado por períodos de intensa participação e 

envolvimento e em outros nos qual a motivação do grupo diminui. Ou seja, até que o 

grupo adquira maturidade e certa estabilidade, vislumbram-se situações conforme as 

descritas.   

Referente à Cozinha Comunitária, a mesma vem passando por uma crise no último 

ano. Observou-se que se por um lado, a presença de uma associação e de uma sede 

comum, permite a realização de cursos e oferece oportunidades para comercialização, 

por outro lado, algumas associadas relataram que parte dos problemas relacionados à 
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gestão da cozinha, dizem respeito com os desentendimentos quanto ao uso das 

dependências e equipamentos. 

Trata-se se um problema de gestão, pois, para regulamentar o uso da cozinha, 

algumas normas deveriam ser respeitadas, tais como: pagamento assíduo das 

mensalidades, manutenção das bancadas e equipamentos adequadamente limpos após o 

uso, levar seu próprio botijão de gás, usar a sede em horários combinados com os demais 

associados entre outros. Contudo, alguns desses procedimentos não são claramente 

acordados e controlados, gerando conflitos entre os membros. 

Ao iniciar esta pesquisa, havia uma suposição de que a principal dificuldade da 

Cozinha Comunitária era a comercialização dos produtos. Entretanto, com base nas 

atividades desenvolvidas nos últimos anos, tais como cursos, elaboração de rótulo e 

recomendações para vendas, oferecido através de um projeto específico coordenado pela 

TECPAR (Instituto de Tecnologia do Paraná) direcionado para incentivar a produção rural 

artesanal, bem como oficinas coordenadas no âmbito do projeto do Ministério do Turismo, 

somadas ao depoimento de associadas, este não é efetivamente o maior entrave. 

Segundo a liderança da associação, o mercado local se mostra favorável à compra 

dos produtos. Fazem parte desse mercado, os donos de chácaras que visitam o Rio 

Sagrado aos finais de semana e os visitantes que vem por conta da experiência de 

turismo de base comunitária. Foi relatado que nos períodos mais prósperos da Cozinha 

Comunitária, aos sábados e domingos era montada uma barraca na frente da sede e a 

produção tinha um bom volume de vendas. Quer dizer, atualmente organizar a produção 

dos alimentos consiste no desafio central da organização. 

Verifica-se que nesta associação, diferentemente de uma organização comum, os 

ritmos são diferentes. Interferem na produtividade as dificuldades típicas do meio rural, 
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como deslocamento (poucas famílias possuem automóvel) e sazonalidade das matérias-

primas, principalmente frutas e verduras entre outros. Além disso, contribui a 

disponibilidade dos membros, pois os associados produzem nos períodos em que tem 

condições, pois precisam conciliar a produção com as atividades do dia-a-dia, como 

preparar almoço, levar filhos ao médico, cuidar dos afazeres domésticos etc., afinal, há 

que se ponderar que na localidade não existem restaurante e tampouco creches ou 

escolas em período integral. Dentre os associados, conforme aponta o estudo de Alves 

(2008), apenas uma associada tem como principal fonte de renda os produtos (derivados 

de banana) que industrializa na Cozinha Comunitária, sendo a que mais utiliza tais 

instalações. 

A Associação de Moradores do Rio Sagrado (AMORISA) também exerce 

influências sobre os encadeamentos institucionais do arranjo em estudo, pois reúne 

grande parte dos moradores do território. Criada no ano de 2003 com a finalidade de 

estimular a união entre as famílias da comunidade, promover a integração com órgãos 

públicos e entidades privadas, defesa dos interesses dos associados, atuar na defesa e 

conservação do meio ambiente, além de representar seus associados perante os poderes 

públicos. Ademais, a sede é de propriedade da associação e suas dependências dispõem 

de um amplo salão, cozinha com churrasqueira e banheiros.  Este espaço é utilizado para 

diversos eventos, como festas de aniversário, casamentos, palestras, bingos e bailes 

beneficentes (ALVES, 2008). 

A AMORISA também gerencia o serviço de distribuição de água encanada nos 

domicílios das comunidades do Rio Sagrado e por conta deste serviço, possui um 

cadastro de todas as famílias. Neste sentido, esta organização contribui facilitando a 

comunicação entre os moradores, pois o cadastro é utilizado para avisar a respeito de 
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reuniões, assembléias e eventos que acontecem na localidade. Pode parecer curioso, 

mas no meio rural, com a ausência de internet e considerando que nem todas as famílias 

possuem telefone celular, a cooperação no quesito comunicação exerce importante papel.  

Embora a ARTRISA seja uma associação recente, a mesma apresenta indícios de 

que poderá trazer importantes contribuições para o arranjo. A metodologia de trabalho 

empregada pela Aliança Empreendedora na formação de novos grupos estimula a 

participação e a cooperação entre os membros. Além disso, a chamada “Escala 

Empreendedora” utilizada para a elaboração de um plano de negócios em conjunto com 

todos os integrantes, permite aos mesmos a visualização de cenários e perspectivas 

realistas para o grupo. Ou seja, oferece um suporte para que as pessoas possam 

compreender os processos de gestão do empreendimento, auxiliando também no 

entendimento dos encadeamentos institucionais e produtivos do arranjo, na medida em 

que passam a ter cada vez mais claros os diversos stakeholders que influenciam cada 

organização.  

Visando melhorar a compreensão do arranjo socioprodutivo de base comunitária 

do Rio Sagrado, serão apresentados abaixo matrizes explicativas, inspiradas e adaptadas 

a partir da Micro-estrutura do Arranjo Socioprodutivo de Base Comunitária (APL.Com), 

discutida em Sampaio (2010). 

A primeira matriz, denominada matriz Mater representa a totalidade de atividades 

empreendidas do bojo do arranjo, conforme pode ser visualizada: 

 

Figura 3 - Matriz Mater 
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 Encadeamento 
Produtivo Vertical  

Cozinha Comunitária 
 

 

Encadeamento 
Produtivo Horizontal - 

apoio 
FURB, Aliança 

Empreendedora, 
EMATER 

 
Micro-rede Principal 
Núcleo institucional do 

arranjo 

Encadeamento 
Produtivo Horizontal  

Feiras de Trocas, Turismo 
Comunitário e ARTRISA 

 Encadeamento 
Produtivo Vertical 

Turistas e moradores 
locais  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Sampaio (2010).  

A matriz mater representa os atores e as atividades que estabelecem relações para 

configurar o arranjo do Rio Sagrado. A parte nuclear, a micro rede principal, diz respeito à 

sinergia e cooperação que existe entre as distintas partes que exercem influência sobre a 

aglomeração. É através do suporte institucional, seja através de organizações formais ou 

não, é que se estabelecem acordos, se compartilham informações e trocam-se 

aprendizados interativos que beneficiam a existência do grupo, como um todo, do Rio 

Sagrado.  

Os encadeamentos produtivos verticais relacionam-se com os elos de fornecimento 

e distribuição (comercialização) dos bens e serviços do arranjo. Especificamente, os 

encadeamentos à montante, representados na parte superior da ilustração, tratam da 

relação de fornecedores, isto é, a origem dos principais bens oferecidos, merecendo 

destaque, neste sentido, a atuação da Cozinha Comunitária na localidade estudada. Por 

sua vez, o encadeamento produtivo vertical à jusante, trata-se da distribuição, ou seja, da 

saída dos bens e serviços do arranjo, mencionando-se por esta razão, a relevância do 
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poder de compra dos moradores locais, dos donos de chácaras que freqüentam o Rio 

Sagrado aos finais de semana e os turistas e pesquisadores que ali circulam. 

Os encadeamentos produtivos horizontais referem-se às organizações que 

fornecem apoio ao arranjo, e aquelas que atuam pela chamada terceirização não espúria, 

representadas à esquerda e a direita da matriz, respectivamente. Quanto ao suporte 

oferecido para o arranjo, a atuação da FURB exerce grande importância. Sendo a 

primeira organização a apoiar a aglomeração, colaborou e continua contribuindo para a 

consolidação de parcerias com um número crescente de organizações. As instituições 

que passam aos poucos a integrar o quadro de parceiros, tendem a se responsabilizar por 

atribuições relacionadas a processos e aspectos específicos.  

Representando as relações de terceirização não espúria, isto é, o estabelecimento 

de relacionamentos que corroborem com os processos produtivos de maneira genuína, 

afastando-se se práticas competitivas desleais, aponta-se o papel das Feiras de Trocas, 

do turismo comunitário e da associação ARTRISA.  No contexto do território do Rio 

Sagrado as Feiras de Trocas incentivam os laços de solidariedade e confiança entre os 

membros da comunidade e colaboram ainda com a distribuição de bens confeccionados 

na localidade. As vivências de turismo comunitário são importantes catalisadoras para o 

arranjo e exercem um efeito multiplicador para a pequena economia local. Por sua vez, a 

ARTRISA adentra no arranjo através da produção de peças artesanais que também 

fomentam a economia local, sendo tais peças vendidas para os autóctones e para os 

turistas. 

Para melhorar a compreensão do arranjo, desmembrou-se a associação ARTRISA, 

a Cozinha Comunitária e o Turismo Comunitário em matrizes separadas (valendo-se do 

mesmo modelo explicativo utilizado para a Matriz Mater).  Objetiva-se demonstrar as 
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relações que cada uma dessas organizações ou atividade, no caso do turismo, estabelece 

com o entorno e ainda pretende mostrar que os conjuntos destes relacionamentos, 

também configuram arranjos em níveis menores, conforme será mostrado a seguir.  

Figura 4 - Matriz ARTRISA  

 Encadeamento 
Produtivo Vertical  

Fornecedores de ferro/aço 
situados em Paranaguá e 
fornecedores de material 

de apoio de Morretes 

 

Encadeamento 
Produtivo Horizontal - 

apoio 
Aliança Empreendedora e 

FURB 

 
Micro-rede Principal 

ARTRISA 

Encadeamento 
Produtivo Horizontal  

 
Solidarium 

 Encadeamento 
Produtivo Vertical  

Mercado consumidor 
localizado em Morretes, 
Antonina e Paraguá e 

turistas do Rio Sagrado 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

A ARTRISA, enquanto micro rede principal estabelece encadeamentos produtivos 

verticais, à montante, com fornecedores de materiais situados no centro de Morretes e em 

Paranaguá, já a jusante, o concatena-se com o mercado consumidor localizado em 

Morretes, Antonina e Paranaguá além dos visitantes do Rio Sagrado. No tocante aos 

encadeamentos produtivos horizontais, as organizações que apóiam a ARTRISA são a 

Aliança Empreendedora, principalmente, e a FURB. Quanto ao encadeamento produtivo 

horizontal, relacionado à terceirização não espúria, por estar ainda em fase incipiente, a 

ARTRISA ainda não trabalha em parceria com a Solidarium. Entretanto, a Solidarium 

possui potencial para estabelecer um relacionamento que se enquadre no referido 

quadrante da matriz. 
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Figura 5 - Matriz Cozinha Comunitária 

 Encadeamento 
Produtivo Vertical  

Agricultores familiares e 
artesãos locais 

 

 

Encadeamento 
Produtivo Horizontal - 

apoio 
FURB 

LaGOE 
EMATER 
AMORISA 

 
 

Micro-rede Principal 
Cozinha Comunitária 

 
Encadeamento 

Produtivo Horizontal  
Feiras de Trocas 

 Encadeamento 
Produtivo Vertical  

Consumidores locais 
Mercado consumidor de 

Morretes e Antonina  
Turistas 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A matriz da cozinha comunitária demonstra que a mesma, enquanto micro rede 

principal possui como encadeamento produtivo vertical à montante mais relevante, as 

relações com os agricultores familiares e artesãos do Rio Sagrado. Estes, ao oferecerem 

mão de obra, um dos principais insumos necessários para deslanchar a cozinha 

comunitária em estudo, são peças chaves desta matriz. Os consumidores locais, o 

mercado consumidor de Morretes e Antonina, além dos turistas do Rio Sagrado 

representam os encadeamentos produtivos para frente desta matriz. No que diz respeito 

aos encadeamentos produtivos horizontais, FURB, EMATER e AMORISA são as 

organizações que apóiam a cozinha comunitária do Rio Sagrado. Por sua vez, as Feiras 

de Trocas realizadas na localidade caracterizam-se por ser uma possibilidade de 

terceirização não espúria.  
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Figura 6 - Matriz Turismo Comunitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Conforme será tratado no item 4.1.3.6 do presente capítulo, o turismo comunitário 

constitui-se um elemento importante para o arranjo do Rio Sagrado. Apresenta como 

encadeamento produtivo vertical à jusante, os principais atrativos que integram as 

vivências de turismo comunitário, a saber: a hospedaria Beija-Flor Dourado, o engenho de 

farinha e café da D.Cristina, a produtora de cachaças Colibri, a produtora de artesanato 

imbé, D. Rosi. Por conseguinte, enquadram-se na condição de encadeamento produtivo 

vertical à montante, os visitantes adeptos da prática de turismo comunitário. Referente 

aos encadeamentos produtivos horizontais, que fornecem apoio, encontram-se a FURB, o 

 Encadeamento 
Produtivo Vertical  

 
Hospedaria Beija-flor 

Dourado 
D. Cristina – Engenho de 

Farinha e de Café 
Cachaças Colibri 

D. Rosi – Artesanato 
Cipó Imbé 

 

Encadeamento 
Produtivo Horizontal - 

apoio 
 

FURB, LaGOE, 
AMORISA 

 
 

Micro-rede Principal 
Turismo comunitário 

 
 

Encadeamento 
Produtivo Horizontal 

 
Cozinha Comunitária 

ARTRISA 

  
Encadeamento 

Produtivo Vertical  
 

Turistas da modalidade 
de Turismo Comunitário 
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LaGOE e a AMORISA. Por fim, a terceirização não-espúria, é representada pela Cozinha 

Comunitária e pela ARTRISA.  

 

4.3.4 Aprendizados para o arranjo socioprodutivo de base comunitária do Rio 

Sagrado a partir da experiência da Solidarium 

 

As duas experiências estudadas neste trabalho, apresentam semelhanças e 

interfaces, sobretudo quanto aos aspectos relacionados ao território e aos processos de 

tomada de decisão participativos, além de orientarem-se pelos pressupostos da 

sustentabilidade. Nesta seção, discorre-se sobre alguns aprendizados que a empresa 

social Solidarium poderia oferecer com base em sua experiência empreendida, os quais 

possam contribuir para o trabalho que vem sendo desenvolvido no arranjo socioprodutivo 

de base comunitária do Rio Sagrado.    

Inicialmente, aponta-se a necessidade de organizar o trabalho dos grupos com 

relativo nível de profissionalismo (sem, no entanto perder suas características próprias de 

economia comunitária). Embora a realidade dos grupos de produtores seja bastante 

distinta daquela vivenciada em empresas formais, alguns comportamentos e 

procedimentos são indispensáveis para que se estruturem unidades produtivas viáveis. 

Dentre as competências requeridas, a capacidade de controle costuma conferir 

diferenciação entre os grupos. No geral, os artefatos produzidos apresentam qualidade 

suficiente para que se busquem mercados para os mesmos. Contudo, a dificuldade 

frequentemente reportada pela Solidarium relaciona-se com a falta de capacidade de 

cumprir com os compromissos firmados, no tocante a produção.  
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Este tipo de atitude possui estreita relação com as debilidades de controle e gestão 

apresentadas por vários grupos. O controle das atividades de venda e produção constitui 

um aspecto nuclear para os mesmos, pois tal procedimento permite que diante de uma 

proposta de encomenda, existam informações suficientes para saber se é possível ou não 

assumir o compromisso e o tempo necessário para tanto. Quando os produtores não 

cumprem com o prometido, cria-se uma situação que depõe contra o grupo e o 

intermediário envolvido, pois gera insegurança para o comprador, quanto a negociações 

futuras.  

Ficou aparente também que a produção dos grupos deve estar em consonância 

com as tendências de mercado, pois embora a produção artesanal seja dotada de um 

importante valor agregado, esta não é uma característica suficiente para assegurar as 

vendas dos produtos. Frente a um mercado competitivo, a economia comunitária precisa 

realizar alguns esforços para compreender as demandas por parte da economia 

tradicionais, tais como: aperfeiçoamentos contínuos nos acabamentos; ênfase no 

desenvolvimento de peças funcionais, como revisteiros, jogos americanos, aventais entre 

outros; no caso de alimentos - como geléias e compotas, comercialização em embalagens 

pequenas (considerando o mercado dos solteiros e das famílias pequenas) e 

acompanhamento das cores e estampas em evidência.   

A experiência da Solidarium quanto à instalação de quiosques ou ilhas, em meio 

aos supermercados, no qual alguns membros dos produtores ficam presentes para 

mostrar especificidades dos artefatos e do modo de produção dos mesmos, além de 

algumas vezes distribuir material informativo, confere credibilidade a esta estratégia de 

vendas. Ou seja, de maneira semelhante a que ocorre nas vivências de turismo 
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comunitário, a possibilidade de demonstrar o valor agregado existente nas peças 

confeccionadas de maneira tradicional, é um bom chamariz para o produto.  

A utilização de selos que reconheçam os processos envolvidos na produção, a 

origem dos bens e que apresentem transparência quanto aos percentuais destinados a 

cada ator envolvido na transação comercial, são um ponto forte da metodologia de 

comercialização da Solidarium. O arranjo do Rio Sagrado já possui um selo que identifica 

seus produtos. O selo já foi criado, contudo, ainda não está sendo utilizado. 

Este selo tem a intenção de remeter ao território do Rio Sagrado e pretende-se que 

futuramente, sejam incorporados nele indicadores socioambientais. O cálculo deste tipo 

de indicador considera os custos com energia elétrica, água e insumos para produção e 

cria um índice que pretende sinalizar o quão sustentável é ou não cada produto. Com esta 

informação almeja-se inserir no rótulo, de maneira semelhante aos quadros com 

informações nutricionais, indicadores de produtos ecologicamente e socialmente 

responsáveis.  

É imperativo mencionar a relevância do trabalho da Aliança Empreendedora, 

principalmente durante a estruturação dos micro-empreendimentos, anterior a fase de 

comercialização. A chamada Escalada Empreendedora prima pela formação de novos 

grupos pautados em um planejamento estratégico participativo auxiliando a formar 

organizações saudáveis e com percepção de seus pontos fortes e fracos e das ameaças 

e oportunidades existentes em seu entorno. No Rio Sagrado a ARTRISA, organização de 

produtores mais recentemente formada teve a oportunidade de contar com o apoio da 

Aliança Empreendedora e relata que esta fase de estruturação, permite um 

amadurecimento do grupo. No caso da ARTRISA, ficou nítido o aprendizado que algumas 

vezes, questões como definição da linha de produtos, por exemplo, podem levar mais 
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tempo do que o previsto. Entretanto, é melhor que isto aconteça na fase inicial do que em 

estágios mais avançados, quando a organização já está se firmando no mercado. 

A experiência da Solidarium sugere que a prática de preços muito acima do 

mercado, acaba não tendo boa aceitação dos clientes. Esta idéia, aliás, é que norteou a 

mudança de foco da organização, que deixou de atuar em uma zona mais abastada da 

cidade de Curitiba marcada por uma vizinhança que embora dispusesse de um elevado 

poder aquisitivo, mostrava-se incapaz de absorver a oferta de produtos existentes. O 

relato do gestor da organização explicita que esta parece uma característica típica do 

mercado brasileiro, a resistência em pagar o chamado sobre preço. Por esta razão, é que 

o empreendedor acredita na necessidade de estimular as vendas de produtos do 

comércio justo através de canais de amplo alcance, isto é, almeja que a aquisição destes 

produtos diferenciados seja uma prática cotidiana, e não uma compra eventual.  

 

4.3.5 Interfaces entre turismo comunitário e arranjo socioprodutivo de base comunitária 

 

As reflexões em torno do desenvolvimento das regiões vem se debruçando sobre 

as dinâmicas e fatores que poderiam influenciar neste processo. O aporte conceitual 

presente nas discussões sobre os arranjos produtivos explicitam que conforme ocorre em 

segmentos como o da indústria têxtil, calçadista, metal-mecânica e informática, o 

elemento geográfico adentra o processo de desenvolvimento permitindo o estreitamento 

dos entrelaçamentos existentes. Ou seja, revela a importância do território para as 

formações sociais. 

Assim, observa-se que o turismo, por se tratar de um fenômeno eminentemente 

geográfico, que possui como premissa o deslocamento e a visita a novos lugares, não 
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pode se distanciar da relevância dos elementos geográficos para o desenvolvimento da 

atividade. Especificamente, o turismo comunitário, o qual busca uma relação mais 

equânime entre visitantes e visitados, encontra no APL.Com os elementos que permitem 

a consolidação de práticas que se aproximem dos pressupostos da sustentabilidade. 

O turismo comunitário coaduna com as perspectivas do turismo sustentável e 

entende que para que se estabeleçam relações mais equilibradas no que tange os 

objetivos sociais, econômicos e ambientais, o envolvimento e participação da comunidade 

autóctone representam um ponto crucial. O desenvolvimento do turismo no âmbito de um 

arranjo socioprodutivo de base comunitária encontra condições favoráveis neste sentido, 

na medida em que se vale de sinergias pré-existentes.  

A atividade turística no seio do APL.Com de desenvolve de maneira integrada as 

demais atividades econômicas e na localidade do Rio Sagrado, algumas das próprias 

atividades produtivas, como a agricultura e confecção de artesanato, constituem-se como 

atrativos do turismo comunitário. O turismo comunitário parte do entendimento que antes 

de ser um destino turístico, as localidades devem fazer sentido para sua população 

residente, isto é, ao invés de organizar o destino exclusivamente para que este se torne 

atrativo apenas para receber visitantes, se entende que se uma localidade for organizada 

e dispuser de boa qualidade de vida e assim moradores satisfeitos, ela por si torna-se um 

atrativo. 

Turismo comunitário e arranjo socioprodutivo de base local encontram-se 

imbricados. Ambos se desenvolvem no contexto territorial, ora o turismo se beneficia das 

sinergias existentes no arranjo, afinal é mais fácil desenvolver o turismo em uma 

comunidade coesa, habituada a participar de processos de tomada de decisão coletivo, 
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ora as atividades desenvolvidas no arranjo são fomentadas a partir dos incentivos 

provenientes da atividade turística.  

Entretanto, de maneira geral é o turismo comunitário o principal vetor que faz 

mover o arranjo socioprodutivo de base comunitária do Rio Sagrado, pois é durante a 

estada dos visitantes que ocorrem as vivências nos empreendimentos anteriormente 

mencionados, bem como são comercializados os produtos. Embora existam outras 

formas de comercialização dos mesmos, como feiras no centro de Morretes ou em 

municípios vizinhos como Antonina e Paranaguá, as produtoras afirmam que a venda 

através do turismo comunitário apresenta algumas vantagens, as quais seguem: não há 

despesas para se deslocar até o centro ou para outras cidades; a realização das 

vivências permite demonstrar a mão-de-obra e o empenho necessário para confeccionar 

cada artefato, sensibilizando os visitantes – o que pode estimular as vendas; e a 

possibilidade de ficar próximo da família, pois a maioria das produtoras tem filhos.  

Outra contribuição que a prática do turismo comunitário traz para o arranjo do Rio 

Sagrado diz respeito à valorização dos modos de vida tradicionais destas comunidades. 

Com a prática do turismo, as atividades realizadas no meio rural passam a serem dignas 

de estima, pois os autóctones passam a enxergar nelas uma possibilidade para melhorar 

sua vida. Neste limiar, o cuidado com a valorização das atividades produtivas tradicionais 

é basilar para que estas não sejam perdidas na primeira oportunidade que os artesãos 

tiverem para se tornarem empreendedores autônomos e se deslocarem com suas famílias 

para os centros urbanos mais próximos.  

Turismo comunitário e arranjo socioprodutivo de base comunitária referem-se a 

metodologias interorganizacionais que procuram incorporar em seus processos de gestão 



 117
 

princípios como associativismo, cooperativismo e desenvolvimento sustentável, 

apresentando assim uma série de semelhanças e entrelaçamentos.  

 

5 CONCLUSÕES  

 

A conjuntura atual, ao discutir os processos de desenvolvimento dos territórios, 

revela um debate marcado por polaridades e insuficiências para lidar com um fenômeno 

complexo. No bojo destas discussões, criam-se espaços para que se desponte novas 

estratégias para se conceber o desenvolvimento regional.  

Neste estudo, procurou-se analisar a luz da teoria, o arranjo socioprodutivo de base 

comunitária da Micro-Bacia do Rio Sagrado a partir das potencialidades que experiências 

de comércio justo oferecem, neste caso a empresa social Solidarium, para pensar o 

desenvolvimento territorial sustentável. 

O trabalho da Solidarium, ao promover de forma inovadora a comercialização de 

produtos sociais comunitários gerando trabalho, renda e desenvolvimento local demonstra 

que há um interesse pela economia de mercado em absorver produtos solidários, 

expresso pelo aumento de mercadorias negociadas por intermédio do movimento do 

comércio justo. Discute-se nos bastidores, a legitimidade desta solidariedade, se seria 

esta um comportamento ‘consciente’, um gesto de responsabilidade social, uma 

estratégia de marketing em se tratando de organizações ou um ato para conferir status 

social em meio a uma sociedade na qual, atualmente, parece soar bem ser 

‘ecologicamente correto’.  

Embora não se possa negar a presença de distintas motivações que norteiam 

indivíduos e organizações e que, seguramente deve existir entre estes aqueles que 
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simplesmente almejam transmitir algum tipo de imagem, há por outro lado, inúmeras 

iniciativas que sinalizam um cenário mais otimista. Tais iniciativas incluem em seus 

esforços organizacionais, cuidados com a biodiversidade, inclusão social e conservação 

de modos de vida tradicionais.  

Conforme apontado, tais indícios retratam o resultado de um conjunto de debates, 

campanhas de divulgação e sensibilização que vem caminhando ao longo das últimas 

décadas, perpassando também por questões como meio ambiente lixo, água, reciclagem, 

ecologia, saúde pública, direitos humanos, qualidade de vida do trabalho, inclusão social 

entre outras.  

O estudo evidencia que em um mercado globalizado e competitivo, o apelo 

presente nos bens artesanais e tradicionais, deve superar aquela antiga crença de que é 

‘bonitinho’ ou ‘simples’ mas deve vender, afinal é para ‘ajudar’ quem precisa. Os produtos 

que tomam força no comércio justo são os que possuem características como 

originalidade e diversidade somados a outros como funcionalidade, bom acabamento e 

design arrojado.  

Observou-se que o comércio justo padece, como conceito, de um arcabouço 

teórico mais substancial. O conceito, intimamente relacionado com as organizações que 

desempenham atividades práticas no seio do movimento, pode ser considerado em 

construção face à contínua evolução observada no tocante ao assunto nos últimos anos. 

Cabe levantar outra questão importante no que concerne ao movimento do 

comércio justo, relacionada também a aquisição de produtos tradicionais. O consumidor 

que está disposto a pagar mais por produtos de valor social e ambiental agregado é 

consciente de seu poder de escolha e desempenha um papel basilar para o fomento do 
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movimento. Por esta razão, é que se menciona a relevância de ponderar as tendências 

manifestadas pelo mercado. 

Os entrelaçamentos existentes entre a Solidarium, os grupos de produtores e as 

organizações de apoio revelam os laços de um arranjo institucional de nuclear relevância 

para a organização, tanto nos aspectos relacionados à qualificação, merecendo destaque 

a atuação da Aliança Empreendedora, como aos relacionados com o financiamento na 

medida em que consegue estabelecer parcerias com algumas organizações que apóiam 

neste sentido. Assim, o fato de compor um arranjo, aproxima de alguma forma as duas 

experiências analisadas.  

Ficou aparente no estudo, que os esforços organizacionais e inter-organizacionais 

inspirados por uma ótica que supera o mero utilitarismo- econômico, típico da sociedade 

capitalista, balisados pelas premissas da sustentabilidade, do comércio justo e da 

ecossocioeconomia, não se caracterizam por serem empreendimentos individuais e 

isolados. Ao contrário, usualmente são agrupamentos de empreendimentos com 

diferentes graus de formalidade e que desenvolvem-se relevando as interfaces entre as 

organizações e o território. Em linhas gerais, a formação do arranjo estudado se propõe  

conservar os modos de vida desta comunidade tradicional e preservar a biodiversidade 

local.  

No tocante aos encadeamentos do arranjo socioprodutivo de base comunitária do 

Rio Sagrado observou-se que os vínculos que se estabelecem a partir das conexões 

existentes, demandam o estabelecimento de compromissos entre as partes envolvidas. 

Tanto o trabalho que vem sendo desenvolvido no Rio Sagrado quanto os serviços 

oferecidos pela Solidarium admitem a necessidade de continuidade dos grupos. Muitas 

vezes, os produtores sentem-se profundamente motivados após algumas palestras ou 
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participarem de alguma feira, na qual conseguem visualizar boas oportunidades valendo-

se da atividade que desempenham. Contudo, o desafio consiste em manter a motivação 

destes e fomentar o comprometimento do grupo, para que estes não se dissolvam 

perante as dificuldades vivenciadas, as quais são bastante normais, sobretudo, na fase 

inicial dos empreendimentos. 

Entre os distintos grupos que trabalham com a Aliança Empreendedora e com a 

Solidarium, averiguou-se que as características gerais dos grupos apresentam muitas 

semelhanças. Na maioria das vezes, trata-se de grupos com poucos associados; dentre 

os situados em zonas mais afastadas ou no espaço rural, a dificuldade para a 

comunicação é comum; o deslocamento para a participação de feiras e eventos constitui 

um entrave para vários grupos e ainda, na maioria das agrupações, as atividades 

produtivas são desenvolvidas de maneira complementar, isto é, são empreendidas em 

consonância com as responsabilidades familiares e domésticas. Tais peculiaridades 

também estão presentes no arranjo do Rio Sagrado. 

A perspectiva de trabalho do micro empreendimento compartilhado oferece 

vantagens e facilidades para os seus membros como a utilização de uma sede comum, 

cursos e qualificações. Entretanto, carece de uma série de acordos que sejam capazes de 

organizar eficientemente o desenvolver das atividades. Ficou evidente, que as regras 

precisam ser claras e a necessidade de se incorporar as chamadas ‘boas práticas’, 

comportamentos constantes e uniformes que sejam capazes de assegurar fluidez e evitar 

os desentendimentos entre as partes. 

No que tange os aprendizados, chama a atenção a utilização de selos que 

especifiquem o modo de produção e os territórios nos quais os produtos foram 

elaborados, indicando uma boa oportunidade para as organizações.   Na Solidarium esta 
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já é uma realidade e para os produtores do arranjo do Rio Sagrado, será um dos próximos 

passos. A utilização de selos permite orientar os processos de tomada de decisão dos 

consumidores e fomentar a comercialização de produtos mais sustentáveis.  

Tais selos possuem a tarefa de informar o valor agregado dos bens, e por outro 

lado, precisam atentar para não apresentarem excesso de conteúdo em seu material. 

Informações excessivas, usualmente, dificultam a decisão do comprador que ao passar os 

olhos, acabará não prestando a devida atenção no elemento central. A este respeito, a 

inserção de um link no qual seja possível obter detalhes através da internet e desta forma, 

ampliar a credibilidade sobre as informações desponta-se como uma alternativa exitosa e 

adota por diversas organizações.  

Por fim, o turismo comunitário, ao cumprir com sua proposta de fomentar o 

desenvolvimento local, encontra no APL.Com elementos que permitem a consolidação de 

práticas que se aproximem dos pressupostos da sustentabilidade.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

Roteiro para entrevista com a Solidarium 

 

1) Qual é a missão da empresa? 

2) Qual é a visão da empresa? 

3) Quando esta organização foi criada? 

4) Quais as motivações que estimularam a formação desta organização? 

5) Quais são as atividades que vocês desenvolvem? 

6) Em que contexto surge a metodologia de assessoramento nos processos de 

comercialização de grupos comunitários? 

7) Quais são os pontos fortes desta metodologia? 

8) Quais são os pontos fracos desta metodologia? 

9) Quais os canais de comercialização que são utilizados atualmente? 

10) Existem diferenças significativas entre os grupos comunitários urbanos e os grupos 

comunitários rurais com os quais vocês trabalham? 

11) Com quais grupos comunitários vocês estão trabalhando atualmente? 

12) Por que a Solidarium caracteriza-se como uma Empresa Social? 
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APÊNDICE B 

Roteiro para entrevistas com os membros do arranjo socioprodutivo de base comunitária 

do Rio Sagrado 

 

1) De que maneira você participa do arranjo do Rio Sagrado? 

2) Que tipo de bem você produz?  

3) Que tipo de serviço você oferece?  

4) Há quanto tempo exercem tal atividade? 

5) Quais os fatores que motivaram o desenvolvimento desta atividade? 

6) Quais são as principais dificuldades enfrentadas relacionadas ao processo de 

produção? 

7) De que maneira os produtos e/ou serviços são comercializados atualmente? 

8) Quais são as principais dificuldades enfrentadas relacionadas ao processo de 

comercialização? 

9)  Em sua opinião, quais são os pontos fortes e os pontos fracos do Arranjo do Rio 

Sagrado? 

10)   Em sua opinião, quais são as ameaças e a oportunidades do Arranjo do Rio 

Sagrado? 
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APÊNDICE C 

CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS ASSESSORADOS PELA ALIANÇA 

EMPREENDEDORA 

 
 

Valendo-se de entrevista realizada com a senhora Caroline Maria Appel e com 

base em documentos institucionais disponibilizados pela organização, apresentam-se a 

seguir um descritivo dos grupos assessorados pela Aliança Empreendedora mencionando 

quais grupos dentre estes comercializam seus produtos por intermédio da Solidarium. 

 

1.1 Grupo Belas Artes 

Este grupo está localizado no Cajuru, bairro situado na periferia de Curitiba e é 

formado por quatro pessoas, que produzem artesanatos diversos, tendo seu maior foco 

em velas e sabonetes. O mesmo possui uma loja, onde comercializam seus artesanatos, 

peças de outros grupos apoiados pela Aliança e também de outros artesãos da região. 

O Belas Artes começou no CRAS Ouro Verde2. Quando as integrantes definiram 

que o foco dos produtos seriam os sabonetes, houve uma divisão do grupo. Tal 

desmembramento propiciou a formação de outro grupo, denominado Mãos de Ouro, que 

será apresentado a seguir. Os membros da equipe saíram do CRAS e montaram uma 

loja. Contudo, conforme relatado, essa loja não deu o resultado esperado, pois o ponto 

comercial não era bom. Por esta razão, o grupo mudou-se para outra localidade, onde 

                                                 
2 O CRAS – Comunidades de Aprendizagem é um programa do Instituto Municipal de Administração 
Pública. O trabalho com as famílias, referenciadas no território de abrangência do CRAS, privilegia a 
dimensão socioeducativa da política de Assistência Social na efetivação dos direitos relativos às 
seguranças sociais afiançadas. Assim, as ações profissionais relacionadas aos serviços prestados no 
CRAS devem provocar impactos na dimensão da subjetividade política dos usuários, tendo como diretriz 
central a construção do protagonismo e da autonomia na garantia dos direitos com superação das 
condições de vulnerabilidade social e potencialidades de riscos (IMAP, 2009). 
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estão instaladas até hoje. Novamente, nesta fase, o agrupamento passa por uma nova 

divisão, gerando o grupo Delícia Caseira, que produz alimentos, o qual também será 

apresentado posteriormente. 

Acerca da caracterização desta aglomeração, as integrantes do grupo são todas 

mulheres e residem na própria comunidade. Elas buscam a complementação da renda 

familiar. Atualmente, a maior dificuldade enfrentada pelo grupo é a falta de integrantes 

(pessoas interessadas em trabalhar). Tal dificuldade está relacionada com a necessidade 

de ter a presença constante de pelo menos uma pessoa na loja. Além disso, por terem 

que pagar o aluguel da loja, o grupo ainda não consegue ter muito lucro. Contudo, o 

grupo reconhece a importância da loja e a considera um diferencial em relação a outros 

grupos. O faturamento médio mensal do grupo é de R$ 285,00 (agosto/2008). 

A comunidade de entorno reconhece os esforços realizados pelo grupo devido à 

visibilidade proporcionada pela loja. Além da loja, o grupo Belas Artes vende seus 

produtos através da Solidarium e estão realizando esforços para colocar seus produtos 

em outras lojas da comunidade. 

 

1.2 Grupo Bem me quer 

O grupo está localizado no bairro de São Marcos, no município de São José dos 

Pinhais. É formado por três mulheres e produz nécessaires e porta-moedas. Inicialmente, 

o grupo reunia-se na casa de uma das integrantes e não possuíam um foco de produto 

definido. Depois elas mudaram para o ginásio da prefeitura, local onde atualmente 

possuem uma sala, que dividem com outras atividades ali realizadas (cursos de 

artesanato).  
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A partir do trabalho da Aliança Empreendedora, definiram o foco em nécessaires e 

porta-moedas. Atualmente, o Bem me quer é formado por três artesãs. Destas, duas 

buscam no grupo a complementação da renda familiar e outra busca um espaço de 

convivência. Verificou-se que estas mulheres tinham problemas de depressão, e a 

participação no grupo ajudou a superar este problema. A renda delas também melhorou, 

principalmente nas épocas comemorativas, quando elas recebem várias encomendas 

A comunidade local, no geral não conhece as atividades do grupo, pois elas não 

possuem uma grande divulgação na região. Uma das dificuldades do grupo é conseguir 

mais pessoas para trabalhar. São poucas as pessoas que procuram entrar no grupo, e 

dentre as que procuram poucas permanecem. 

O grupo recebe capacitação da Aliança Empreendedora desde novembro de 2007 

e comercializam seus produtos através de lojas do bairro e por intermédio de vendas 

pessoais. A equipe possui uma boa parceria com a Prefeitura de São José dos Pinhais. 

Através deles, elas recebem várias encomendas e tem a possibilidade de participar 

mensalmente de uma feira. 

 

1.3 Grupo Cheiro de Chocolate  

O grupo está localizado em Boqueirão, Curitiba-PR. Este agrupamento trabalha 

com alimentos, produzindo trufas e bombons. O grupo Cheiro de Chocolate foi formado 

há três anos, quando, durante a Páscoa, duas mulheres se reuniram para produzir e 

vender ovos de chocolate. No início de 2009, as integrantes decidiram manter o trabalho 

durante todo o ano, produzindo bombons e trufas.   
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Atualmente, o grupo é composto por quatro membros e produzem e vendem 

bombons e trufas artesanais, com vários sabores, utilizando como matéria-prima 

chocolate belga. O faturamento médio mensal da equipe é de R$ 549,00 (março/2009). 

 

1.4 Grupo Cia do Bambu  

O grupo Cia do Bambu iniciou através da iniciativa de sua líder, a senhora Rose. 

Ela tinha um espaço desocupado ao lado de sua casa e queria utilizá-lo de alguma 

maneira que trouxesse benefício para outras pessoas.  Embora a equipe tivesse a idéia 

de trabalhar com bambu, inicialmente, enquanto não aprendiam a tratar e criar objetos 

com este material, o grupo começou a fazer cestas e objetos de jornal, para arrecadar 

recursos.  

Passado este período, os membros conseguiram através do Provopar (Programa 

do Voluntariado Paranaense) um curso com um especialista em bambus, e durante três 

meses aprenderam a tratar, cortar, queimar, e montar móveis e objetos de decoração com 

bambu. Obtiveram também doações de materiais e, através de um dos projetos da 

Aliança Empreendedora, foi possível adquirir o maquinário para iniciar a produção. 

Atualmente, a Cia do Bambu conta com aproximadamente quinze membros. Eles 

participam de várias feiras durante todo o ano, e recebem encomendas de lojas 

diferenciadas, atendendo alguns pontos de venda fixos com a venda de móveis e objetos 

de decoração feitos com bambu. Passaram a trabalhar também com objetos para 

ornamentação de festas, como casamentos, para os quais disponibilizam enfeites de 

mesas, barracas, entre outros. 

Os mesmos recebem apoio de um arquiteto e de uma designer disponibilizados 

pela prefeitura de São José dos Pinhais. Tais profissionais contribuem na criação de 
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produtos diferenciados e com valor agregado. Além disso, os participantes do grupo são 

bastante criativos. Atualmente, o grupo está indo muito bem. Possui um número de 

membros estabilizados com trabalho garantido, além de contar com vendas garantidas e 

encomendas crescentes.  

O faturamento médio mensal desta organização é de R$ 2.100,00. O grupo ainda 

possui dificuldade para conseguir pessoas para trabalhar, pois muitas das que se 

aproximam almejam um resultado imediato. Além disso, o trabalho com o bambu é 

pesado e exige força física e empenho. A equipe vende seus produtos para a Solidarium 

e possui cerca de cinco pontos fixos de venda. 

 

1.5 Grupo Cooperáguia 

Este grupo está situado no município de Piraquara e trabalha basicamente com 

costura, atuando através de dois focos distintos: produção de tapetes elaborados com 

sobras de tecidos novos e terceirização de serviços de costura e outros aviamentos. Além 

disso, este agrupamento foi qualificado para a produção de bolsas de garrafas PET e para 

a técnica de fuxico invertido, produzindo bolsas, colchas e outros materiais. 

O grupo é constituído exclusivamente por mulheres. As mesmas relatam que a 

intenção de aumentar a renda familiar é a principal motivação para participar do grupo. A 

agrupação possui um faturamento mensal de R$ 2.300,00. Contudo, a realidade do grupo 

faz com que a renda dos integrantes seja muito variável, e algumas vezes inexistente no 

início.  

 

1.6 Grupo Delícia Caseira 
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O grupo Delícia Caseira está localizado no bairro Cajuru, cidade de Curitiba. É 

formado por três mulheres, que produzem massas congeladas, pães e kits para festas. As 

integrantes do grupo trabalhavam com artesanato, no grupo Belas Artes. Contudo, após 

abrirem uma loja, elas foram percebendo que o artesanato não vendia muito bem na 

comunidade. Começaram então a produzir alimentos, para ver se a aceitação seria boa, e 

realmente foi. 

Esta equipe possui dificuldades para conseguir pessoas para trabalharem e 

também para comercializar seus produtos. As integrantes buscam a complementação da 

renda familiar. Este agrupamento encontra-se em uma fase inicial e a renda média 

mensal é de R$ 100,00.  Ainda não possuem pontos de venda fixos, concentrando suas 

vendas em uma estratégia “porta a porta” em alguns condomínios. 

 

1.7 Grupo Dr. Cook  

O grupo Dr. Cook iniciou suas atividades em março de 2008. Os integrantes, na 

época, passaram três meses testando receitas de diferentes produtos (pães, muffins, 

pães-de-mel, massa de pastel etc.) até chegar à receita de pão-de-mel utilizada 

atualmente. Os pães-de-mel são recheados com café, doce de leite, trufa de maracujá e 

trufa de chocolate e cobertos com chocolate. O produto possui grande aceitação de 

mercado. 

Atualmente o grupo é composto por quatro pessoas. Inicialmente, a produção era 

realizada no Lions Clube de Pinhais-PR, mas foi transferida para uma sede própria 

recentemente, irá se mudar para uma sede própria, pois o grupo formalizou-se e tornou-

se uma micro empresa.  
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Diversas empresas de grande porte, como redes hoteleiras, redes de lavanderia e 

até mesmo a TAM já entraram em contato com o grupo interessadas em adquirir os 

produtos para dar ou vender para os seus clientes. O faturamento mensal aproximado do 

agrupamento é de R$ 250,00. 

 

1.8 Grupo Fera  

No início de 2007, a Associação de Empreendedores Zumbi dos Palmares, grupo 

apoiado pela Aliança Empreendedora, realizou um curso para incentivar centros de 

convivência de Colombo a criarem grupos de geração de renda em suas sedes. Foi a 

partir deste curso que se formou o Fera. 

O grupo nasceu dentro do Centro de Convivência Vó Joana, localizado no bairro 

Jardim Osasco, município de Colombo, com a participação de 12 mulheres. 

 Atualmente o grupo possui sede dentro de uma ONG da região e produzem artigos 

de decoração a partir de tecidos doados por empresas de confecção. 

 

1.9 Grupo Flor do Vale 

Este grupo localiza-se na estrada principal da Vila Mota, município de Adrianópolis. 

Trabalham com artesanato em fibras naturais (palha de milho) produzindo flores. O Flor 

do Vale teve início com aproximadamente vinte pessoas, contudo estes enfrentaram 

alguns problemas pois o líder vendia as peças mas não repassava o valor das vendas 

adequadamente. Por conta deste fato, o agrupamento reestruturou-se e, atualmente, 

restam duas pessoas trabalhando. Os integrantes são de baixa renda e escolaridade e 

buscam incremento na renda familiar.  
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A comunidade de entorno não reconhece o trabalho e denigrem a imagem dos 

participantes do grupo, dando uma conotação negativa para a coleta de palha de milho. O 

faturamento médio mensal do grupo é de R$ 120,00. O grupo possui parceria com a 

Solidarium e participam de feiras municipais e estaduais.  

 

1.10 Grupo GAT 

O GAT - Grupo de Apoio ao Turista situa-se na Rua Marechal Floriano Peixoto, 

região central do município de Cerro Azul. Trabalham no ramo alimentício e de serviços, 

produzindo pães, bolachas e geléias e atendendo grupos de turistas, que em sua maioria, 

deslocam-se até a localidade para a prática do rafting. 

O grupo foi formado com a intenção de atender os turistas que visitavam a 

localidade e fomentar a prática do turismo. Sendo assim, em conjunto com o 

Departamento de Turismo da prefeitura,  o GAT decidiu atuar na recepção dos turistas e 

oferecendo um café regional tradicional para os mesmos. Além disso, também operam 

vendendo artesanato em uma feira próxima ao local de atendimento dos visitantes.  

Os integrantes do agrupamento são homens e mulheres com mais de quarenta 

anos que buscam prioritariamente um incremento na renda familiar. 

 

1.11 Grupo Jaguatirica Fazendo Arte  

O agrupamento Jaguatirica Fazendo Arte, situa-se na localidade de Jaguatirica, 

município de Campina Grande do Sul. O grupo desenvolve utilitários e brindes 

empresariais com material reaproveitado da indústria automobilística (forros internos), 

elaborando produtos como:  lixeira para carro, porta óculos, shopping bag, porta 

documentos de carro e nécessaires.  
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O grupo iniciou suas atividades no ano de 2002 através da iniciativa das líderes do 

Clube de Mães da comunidade. A partir dos cursos oferecidos aos clubes de mães, as 

integrantes decidiram iniciar a produção.  Em 2007 a Aliança Empreendedora iniciou o 

apoio ao grupo, desenvolvendo junto com as artesãs uma linha de brindes empresariais e 

formatando o plano de negócios. Atualmente, o grupo é constituído por doze mulheres e 

trabalham em parceria com a Solidarium.  A prefeitura disponibiliza o espaço de trabalho 

isentando os custos de água e energia elétrica.  

 

1.12 Grupo Jardim de Brinquedos  

O Grupo Jardim de Brinquedos situa-se na Rua Prof. Júlio Carvalho Gomes, 5229, 

Bairro Roça Velha, município de São José dos Pinhais. Trabalham com artesanato 

produzindo brinquedos pedagógicos (Escada de Jacó, Jogo da Velha, Dama) em 

materiais primas naturais, tais como madeira e fita de cetim. Desenvolvem também 

oficinas de construção de brinquedos em escolas. Iniciaram suas atividades em 2008 e 

contam com uma equipe de cinco pessoas. Possuem uma pequena fábrica onde 

produzem os brinquedos e expõem os mesmos em uma barraca na Feira do Largo da 

Ordem.  O faturamento médio mensal é de R$ 800,00.  

 

1.13 Grupo João Surat 

Esta equipe de trabalho situa-se na Estrada principal do bairro João Surat, 

município de Adrianópolis.Trabalham com artesanato utilizando madeira esculpida 

produzindo animais (pássaros, cobras, tatu), monjolos, pilão, barcos em miniatura. 

O grupo foi formado por iniciativa da própria comunidade através da Associação de 

Remanescentes Quilombolas do Bairro do João Surat. Entre as dificuldades para 
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implementação do grupo estão os problemas fundiários com os fazendeiros da região (o 

gado invade a plantação dos quilombolas). Existem ainda outras dificuldades, como a 

falta de ferramentas para produção do artesanato. Os participantes são quilombolas, 

descendentes de escravos que buscam incrementar a renda através do trabalho na 

associação. Além do trabalho artesanal, os integrantes do grupo trabalham com 

agricultura familiar orgânica (banana, goiaba, jabuticaba, arroz, feijão entre outros). A 

comunidade de entorno não reconhece o trabalho do grupo. 

 

1.14 Grupo Papel Social  

O grupo Papel Social é formado por cinco mulheres e situa-se no bairro Campo 

Comprido, cidade de Curitiba. Produz artigos de papelaria feitos em papel artesanal 

(agendas, blocos, risque-rabisque e cadernos). Seus principiais clientes são papelarias e 

empresas em geral, pois elaboram brindes sociais.  

O grupo foi formado a partir de um projeto realizado em 2007, no Instituto Lixo e 

Cidadania, que visava a capacitação de pessoas para a confecção de papel artesanal. Ao 

final do projeto, estas cinco mulheres decidiram continuar a produção e comercialização, 

a fim de aumentar a renda familiar. O faturamento médio mensal do grupo é de R$ 

1.600,00. Comercializam seus produtos por intermédio da Solidarium além de canais de 

vendas próprios.  

 

1.15 Grupo Pés no Chão 

O grupo Pés no Chão está localizado na Rua Alzira de Araújo Souza, 995, 

localidade Pinhais e produz tapetes com retalhos de tecido. Os tecidos são cortados em 

forma de pequenas pétalas e posteriormente costurados. Esta equipe foi formada em 
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outubro de 2007, em decorrência dos esforços de lideranças da Associação de Moradores 

e Amigos da Vila Treze de Maio. O principal objetivo do grupo é aumentar a renda dos 

moradores da região. O grupo enfrenta dificuldades para encontrar pessoas para 

trabalhar e outras relacionadas ao maquinário.  

A Aliança Empreendedora acompanha este grupo desde o seu início. Contam 

atualmente com cinco membros e conseguiram firmar parcerias com diversas confecções, 

as quais realizam doações de retalhos para a produção dos tapetes. O grupo ainda não 

realiza vendas, pois estão testando os produtos e desenvolvendo os protótipos.  

 

1.16 Grupo Ribeirão das Flores 

O grupo encontra-se situado no Ribeirão Bonito da Lagoa, município de  Doutor 

Ulysses e desenvolve peças artesanais a partir de fibras naturais (bambu e taboa) 

produzindo peneiras, apas (semelhante a uma peneira, utilizada para limpeza do arroz), 

cestos, balaios, jogos americanos e sousplat (base para apoiar pratos ou tigelas). 

Na localidade do Ribeirão da Lagoa, durante muito tempo, diversas pessoas 

dedicavam-se exclusivamente ao trabalho no campo. No entanto, em decorrência do 

tamanho pequeno da lavoura, restava-lhes uma parte do tempo ocioso. Motivados pelo 

trabalho da Pastoral da Criança de Cerro Azul algumas pessoas da comunidade 

participaram de uma capacitação para artesanato em fibras naturais. A partir desta 

qualificação, formou-se o Grupo Ribeirão das Flores. 

Atualmente, o grupo é predominantemente formado por mulheres que buscam 

complemento na renda familiar. Convém apontar que, conforme relatado, o trabalho em 

conjunto propicia um espaço de convivência que contribuiu na redução dos casos de 

depressão. O faturamento médio mensal é de R$ 1.200,00, sendo que as peças são 
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comercializadas em feiras municipais e estaduais, em lojas de Cerro Azul e por intermédio 

da Solidarium.  

 

1.17 Grupo Salto Morato 

Este agrupamento está localizado em Guaraqueçaba, litoral norte do Paraná. O 

grupo produz cestas feitas em fibra natural (bambu, taboa e cipó). Há também uma 

cozinha comunitária, que serve refeições para turistas, mediante reserva. O grupo foi 

formado em 1998, pela iniciativa da Fundação Boticário, que almejava dar uma opção de 

geração de renda para a comunidade, após a implantação da Reserva Natural do Salto 

Morato, uma vez que os moradores não poderiam mais sobreviver da extração ilegal do 

palmito, sua principal fonte de renda até o período. Sendo assim, os membros da 

comunidade participaram de cursos e mediante parcerias, foi construída uma sede para a 

associação e foi doado o maquinário necessário para a produção.  

O grupo é formado por pessoas da comunidade do Salto Morato e caracteriza-se 

por sua heterogeneidade, abarcando homens e mulheres de diferentes idades. A maior 

parte dos membros busca complementação da renda e os produtos são comercializados 

em feiras, lojas e em uma rede varejista.  

 

1.18 Grupo Silk Zum 

Esta agrupação está sediada na Rua Anair Bonato Tosin, 677, Vila Zumbi, na 

cidade de Colombo e atua na aplicação de serigrafia em camisetas, canecas, adesivos e 

diversos outros materiais. O grupo surgiu após a fundação da Associação de 

Empreendedores Zumbi dos Palmares (AEZP), sediada no Centro de Convivência 
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Alphaville-Graciosa. Trata-se de um grupo exclusivamente masculino e conta com três 

membros.  

O trabalho realizado é bastante reconhecido pela comunidade de entorno, principal 

clientela da Silk Zum. Entre as melhorias na vida das pessoas que participam ou 

participaram deste grupo, pode-se citar a redução dos casos de depressão, aumento na 

renda familiar e reconhecimento pelo trabalho em grupo. A renda mensal média é 

R$115,00. 

 

1.19 Grupo Tecendo História 

Este grupo localiza-se na região do Ribeirão Bonito, Cerro Azul – PR, e constituiu-

se através de uma capacitação para confecção de artesanato em fibras naturais, 

realizada na região. A partir do curso, um grupo de pessoas foi formado e deu-se início ao 

trabalho artesanal. No início, alguns integrantes não acreditavam que a iniciativa teria 

sucesso, e, atualmente, o grupo é formado por mulheres que buscam complemento na 

renda familiar. Atualmente, trabalha-se com fibras naturais como o bambu, taboa e 

criciúma, e desenvolvem-se peças artesanais como abajures, chapéus, vasos 

decorativos, cangalha, peneiras e apas (semelhante a uma peneira, utilizada para limpeza 

do arroz). 

Uma das dificuldades enfrentadas pelo grupo é a falta de reconhecimento do 

trabalho pela comunidade, pois o artesanato é uma técnica já conhecida. Dessa forma, os 

produtos não têm boas vindas na localidade. Por outro lado, o trabalho proporcionou 

diversos progressos na vida dos integrantes do grupo, dentre eles pode-se citar a redução 

dos casos de depressão, já que os trabalhadores tinham parte do tempo ocioso, pois 

dedicavam-se ao campo apenas por um período do dia e o aumento significativo na renda 
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familiar. Outras conseqüências são o enriquecimento das técnicas artesanais, já que os 

membros do grupo passam por capacitações constantes e a criação de novas peças 

artesanais. 

De acordo com o Controle de Indicadores dos Projetos da Aliança Empreendedora 

(2008), o faturamento mensal do grupo é de R$ 1.200,00. São treze os beneficiados 

diretos e cinqüenta e três os indiretos, obtendo uma renda média por participante de R$ 

92,31. Um dos resultados positivos nas vendas foi uma venda realizada para uma loja na 

cidade de Francisco Beltrão, localizada no norte do Paraná, no valor de R$ 1.600,00. 

Na comercialização, além do apoio da Solidarium, possuem uma parceria com a 

Cooperativa dos Produtores de Agricultura Familiar Cerro Azul (COOPAF). 

 

1.20 Grupo Tetra Paz  

O grupo localiza-se na região do Boqueirão, em Curitiba-PR. Este grupo formou-se 

através de um curso sobre artigos natalinos, ministrado por uma professora de artesanato 

que apresentou aos membros uma bolsa que havia desenvolvido a partir de caixas de 

leite Tetra Pack. O grupo uniu-se em fevereiro de 2009 e foi aprovado pelo processo 

seletivo de grupos da Aliança Empreendedora. Durante três meses desenvolveu técnicas 

para melhorar a qualidade do produto.  

Atualmente, o grupo é formado por seis mulheres que trabalham com 

costura/artesanato, produzindo bolsas de festa a partir de caixas Tetra Pack. Procurando 

agregar valor ao produto, passaram a bordar pedrarias nas bolsas. Por ser um grupo 

recente, as relações com a comunidade ainda não existem. A intenção do grupo é criar 

uma rede para coleta de caixas Tetra Packs.   
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1.21 Grupo Tramando Lã  

Este grupo está localizado na área rural de Quatro Barras. O esforço inicial para 

criação do grupo partiu de um membro do grupo, atual líder, que possui uma loja de 

artesanato na região e através do SEBRAE-PR, com a formação do fórum de 

desenvolvimento local, em 2005. A partir dessas iniciativas, algumas mulheres reuniram-

se para aprender técnicas de artesanato como crochê, tricô, tecelagem e lã de carneiro. 

As vendas tiveram início na loja da atual líder e em feiras.  

O grupo é formado por seis mulheres e um homem, que residem nas proximidades 

e buscam ampliar a renda de sua família. Desenvolvem uma linha de produtos de jogos 

americanos, confeccionados com algodão e novelos de lã de carneiro. A produção ocorre 

na casa de uma das integrantes do grupo, localizada em uma área rural considerada 

como ponto de referência da região, e, uma vez por semana, ocorre o encontro com a 

assessora da Aliança Empreendedora. Em relação ao envolvimento com a comunidade, o 

local fica muito isolado de outras comunidades, mas todos da região conhecem o trabalho 

do grupo. 

Conforme apontam membros do grupo, o faturamento mensal da equipe é de R$ 

1.648,00. Os beneficiados diretos são nove e os indiretos são quarenta e oito. A renda 

média por participante é de R$ 164,80. 

O grupo é apoiado desde 2007, e possui parceria apenas com a Aliança 

Empreendedora e com o SEBRAE. Já possui plano de negócios formatado, fornece os 

produtos para três lojas em Curitiba e atualmente estão planejando o aumento da 

produção e escoamento dos materiais.  

 

1.22 Grupo Visão 
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O grupo Visão está localizado no bairro Cajuru, em Curitiba. Sua constituição 

ocorreu através de uma divisão de uma equipe já formada. Duas integrantes que 

participavam de um grupo denominado Yasmin, almejavam trabalhar com feltro, porém, 

as outras integrantes não tinham a mesma intenção, pois o foco era bijuteria. Sendo 

assim, decidiram formar um novo grupo, denominado Visão. Por ter uma formação 

recente, a comunidade na qual o grupo está inserido não o conhece. 

São dois beneficiados diretos e seis indiretos. Um dos problemas enfrentados pelo 

grupo é a dificuldade de conseguir pessoas para trabalhar. Atualmente, a equipe de 

trabalho é formada por duas mulheres que produzem artigos feitos em feltros. O grupo foi 

apoiado desde o início pela Aliança Empreendedora, e, atualmente, vende seus produtos 

pela Solidarium (na loja e no Wal-Mart). 

 

1.23 Grupo Zumbi Arte 

Este grupo localiza-se na Vila Zumbi – Colombo. O grupo foi constituído durante 

uma oficina de costura, por iniciativa da pessoa que ministrava o curso, com a idéia de 

montar um grupo de geração de renda. Inicialmente, o grupo trabalhava com todo o tipo 

de artesanato, sem foco definido. Esse foi um problema solucionado após a divisão em 

linhas de produto, adotadas por diferentes grupos. A partir dessa equipe de trabalho, foi 

criada a Associação de Empreendedores Zumbi dos Palmares, que abriga os seis grupos 

que surgiram do desmembramento das atividades da Zumbi Arte. 

Atualmente, o grupo conta com vinte e quatro mulheres que buscam incrementar 

sua renda familiar e trabalham com costura e aplicação em tecido para fabricação de 

chinelos, revisteiros, almofadas, porta-prendedores, puxa-sacos e tapetes, inseridos em 

uma linha de 50 diferentes produtos. Os produtos são bem conhecidos na comunidade. A 
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associação também é conhecida pelos diversos cursos que promove e por estar sediada 

no Centro de Convivência da Comunidade. 

Dentre as melhorias na vida dos integrantes do grupo, pode-se citar a redução dos 

casos de depressão e o aumento significativo na renda familiar. Algumas integrantes 

ganham mais de um salário míninimo por mês. Outra conseqüência positiva é a constante 

capacitação para melhorias técnicas no desenvolvimento dos produtos. 

Novas pessoas buscam entrar no grupo, mas devem passar por um processo de 

experiência de três meses, que é padrão para todos os grupos. No entanto, atualmente o 

grupo tomou a decisão de não aceitar mais membros até conseguirem treinar todos os 

integrantes novos. 

De acordo com dados da entrevista, o faturamento médio do grupo é de R$ 

5.082,08. São vinte e quatro o número de beneficiados diretos e oitenta e quatro os 

beneficiados indiretos, obtendo uma renda média por participante de R$ 290,00. 

Os principais parceiros do grupo são a Fundação Alphaville, que foi a primeira 

apoiadora e idealizadora do projeto e ainda custeia alguns funcionários da Associação; a 

Prefeitura de Colombo, que disponibiliza instrutores técnicos e o espaço do Centro de 

Convivência. O Colégio Bom Jesus e o Condomínio Alphaville também apóiam o grupo. 

Há também um grupo de seis alunos de psicologia da Universidade Positivo que auxiliam 

o grupo a desenvolver aspectos como união e trabalho em equipe, além de ajudá-los a 

refletir sobre a situação em que vivem e sobre o que buscam para si próprios. 

 

1.24 Grupo Aldeia Kakané Porã  

O grupo está localizado em Campo do Santana – Curitiba. No final de 2008, a 

Prefeitura de Curitiba inaugurou uma aldeia indígena urbana nessa região, onde foram 
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assentadas trinta e cinco famílias. Destas famílias, dezessete sobrevivem da venda de 

artesanatos. 

Com o objetivo de ampliar a venda do artesanato e o número de famílias 

envolvidas nesta atividade produtiva, foi formado, em março de 2009, um grupo de 

geração de renda dentro da aldeia, que conta atualmente com o apoio da Aliança 

Empreendedora. A maior parte do grupo é formada por mulheres e o foco da produção é 

o artesanato indígena.  

 

1.25 Grupo Mamãe eu Quero  

O grupo Mamãe eu Quero foi formado em março de 2009, dentro do Clube de 

Mães do Jardim Cruzeiro, em Colombo - PR. A idéia inicial do grupo era trabalhar com 

costura, mais especificamente na produção de pijamas. No entanto, em maio, dois 

homens entraram para o grupo e sugeriram que o foco fosse mudado para a produção de 

móveis. Atualmente, os nove integrantes aliaram o desejo destes dois homens de 

trabalhar com marcenaria, com a habilidade das mulheres de trabalhar com pintura, e 

estão produzindo móveis infantis. 

 

1.26 Grupo Rede Esperança – Panificação  

O grupo está localizado em Água Clara, Piraquera – PR. Constituiu-se dentro da 

Rede Esperança Piraquera, onde são realizados cursos de panificação voltados para a 

profissionalização da comunidade local. A rede oferece aos participantes dos cursos a 

possibilidade de formarem um grupo e serem incubados durante o período de um ano 

dentro da organização. Após formado, o grupo pode utilizar a cozinha industrial da 

instituição para a produção. 
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Em janeiro de 2008, um grupo de cinco mulheres se uniu para formar um grupo, e 

atualmente, continuam suas atividades, agora com a participação de quatro mulheres e 

um homem. O grupo produz pães, salgados e bolos, que são comercializados na 

comunidade. Vendem em média R$ 750,00 por mês (média entre março e abril de 2009). 

 

1.27 Grupo Rede Esperança Capão de Imbuia  

O grupo está localizado em Capão da Imbuia, Curitiba – PR. Assim como na Rede 

Esperança de Piraquera, a Rede Esperança Capão da Imbuia busca incentivar a 

formação de grupos de geração de renda nos cursos profissionalizantes que realizam. Por 

este motivo, convidaram a Aliança Empreendedora para auxiliar na formação de um grupo 

dentro do curso de aperfeiçoamento de costura. 

O grupo participou de um curso de cooperativismo e associativismo e, ao final, 

perceberam que trabalhar em conjunto não era a melhor opção para o que queriam e 

decidiram não dar continuidade ao trabalho. 

 

1.28 Grupo Arte da Costura Esperança  

O grupo está localizado em Água Clara – Piraquera, e foi formado dentro da Rede 

Esperança, pelo mesmo sistema de incubação do grupo de Panificação. É formado por 

seis mulheres, que produzem diversos artigos de costura (roupas, edredons, toalhas, 

almofadas dentre outros). Atualmente trabalham dentro da Rede Esperança, onde fazem 

um curso de aperfeiçoamento em costura, mas já estão organizando um espaço na casa 

de uma das integrantes para montarem seu ateliê. 

   

1.29 Grupo Parolin  
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O grupo surgiu no bairro Parolin, em Curitiba, quando duas mulheres decidiram 

iniciar um trabalho na comunidade para a formação de uma cooperativa de costura. 

Reuniram cerca de vinte mulheres, no entanto, elas saíram aos poucos, tendo 

permanecido somente quatro, que decidiram mesmo assim iniciar o trabalho. 

O grupo iniciou o Programa Escalada Empreendedora da Aliança Empreendedora, 

no entanto, as integrantes tiveram alguns problemas de relacionamento e o grupo acabou. 

 

1.30 Grupo MH2O  

O grupo MH2O (Movimento Hip Hop Organizado) surgiu a partir de um projeto 

realizado pelo MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, para a profissionalização e 

criação de empresas/cooperativas ligadas ao hip hop em seis estados brasileiros. No 

Paraná, o foco era o trabalho com costura e serigrafia, que originou um grupo de geração 

de renda nesta área. 

Atualmente, o grupo produz em um espaço obtido em parceria com um empresário 

de Piraquara-PR. O grupo conta com todo o equipamento necessário para a confecção e 

serigrafia de roupas e acessórios, e atualmente decidiram focar o trabalho na 

personalização de camisetas e bolsas para empresas e eventos. 

 

1.31 Grupo Brisa  

Em Pontal do Sul – PR está localizada uma associação denominada Associação de 

Mulheres Florença Maria Clara. Com o início dos trabalhos da Aliança Empreendedora no 

litoral paranaense, essa associação manifestou o interesse em criar um grupo de geração 

de renda. Além desse grupo, denominado Brisa, a associação realiza outras atividades, 

dentre elas eventos, culinária, capoeira e yoga.  
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O Grupo Brisa é composto por nove mulheres de Pontal do Sul, que também 

ajudam nas outras atividades da associação. Este grupo é recente, formou-se em abril de 

2009, apesar das integrantes já trabalharem juntas para gerar renda desde 2008. No ano 

passado, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares - ITCP, da UFPR, 

conseguiu uma grande doação dos Correios de camisetas usadas. Esse foi o início da 

idéia de trabalhar com confecção, reaproveitando tecidos que seriam descartados.  

A análise de oportunidade apontou que o grupo tem vocação para a confecção. 

Atualmente, produzem bolsas, sacolas, chinelos e principalmente roupas customizadas. O 

foco de produtos ainda não está totalmente definido. Entretanto, o grupo Brisa já optou 

por trabalhar na confecção de produtos com tecido reaproveitado. Atualmente, a matéria-

prima abundante são as camisetas dos Correios, porém, isso não descarta a possibilidade 

de trabalharem com retalhos de tecido e sobras de confecções. 

 

1.32 Grupo Mão Amiga  

Este grupo está localizado em Ipanema, Pontal do Paraná – PR. A equipe já teve 

diferentes formações desde sua fundação em 2006, mas até o momento não tinha se 

configurado como um grupo de geração de renda. Até o início deste ano, o grupo era uma 

oportunidade para diferentes artesãos (com diferentes produtos) exporem seus trabalhos 

em um espaço cedido pelo município, em uma praça do balneário de Ipanema.  

Com o início do trabalho da Aliança Empreendedora, o grupo entendeu que 

precisariam focar a produção. Desta forma, definiram o artesanato de coco como 

prioridade. Atualmente, o grupo conta com seis pessoas que se dedicam a esse tipo de 

artesanato, sendo quatro mulheres e um homem. Alguns produtos já foram desenvolvidos 
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pelo grupo, tais como: botões de coco, biojóias, pastilhas de coco, bolsas e artigos para 

decoração. 

 

1.33 Grupo Puro & Belo  

Este grupo está localizado em Canoas, Pontal do Paraná – PR. O grupo constituiu-

se graças a iniciativa do CRAS – Canoas (Centro de Referência em Assistência Social), 

que convidou mais de cinqüenta artesãos que tinham interesse em formar um grupo de 

geração de renda.  

No decorrer do trabalho, esse grupo diminuiu, e, atualmente, são doze pessoas, 

sendo três homens e nove mulheres. Estes se dedicam ao desenvolvimento de bolsas 

visando gerar renda através dessa atividade em um futuro próximo. A análise de 

oportunidade apontou que o grupo tem vocação para a confecção, e, atualmente, 

produzem bolsas de diversos modelos, caracterizadas pelo patchwork e fuxicos. 

 

1.34 Grupo Guaraguaçu  

Guaraguaçu é uma comunidade rural localizada em Pontal do Paraná. Na região, 

localiza-se o Instituto Guaraguaçu, que realiza diversas atividades. Em contato com 

representantes locais, conseguiu-se formar um grupo de mulheres, que atualmente 

totalizam nove, e que dedicam-se ao desenvolvimento de produtos através da técnica do 

fuxico e patchwork.  

A análise de oportunidade apontou que o grupo tem vocação para a confecção, 

técnica do fuxico e patchwork. Atualmente, a equipe não tem um foco de produto, mas já 

produzem acessórios para cabelo e vendem fuxicos (unidades). A matéria prima (retalhos 

de tecido) é proveniente de doações de uma apoiadora. 
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1.35 Grupo Tramas da Bananeira  

Este grupo está localizado em Mundo Novo, Morretes-PR. Ao conhecer o trabalho 

da Aliança Empreendedora, através da parceria com um projeto de Extensão do 

TECPAR, a empreendedora Ana Armstrong decidiu iniciar um grupo de geração de renda. 

Atualmente, o grupo conta com sete membros (seis mulheres e um homem) que 

desenvolvem artesanato com fibra de bananeira.  

 

1.36 Grupo ARTRISA 

Este é o grupo mais recente com que a Aliança Empreendedora desenvolve 

trabalhos no litoral, e está localizado na região turística do Rio Sagrado, Morretes-PR. A 

comunidade na qual o grupo está inserido conta com diversos projetos federais e 

estaduais sendo desenvolvidos por outras entidades e universidades. Esta comunidade 

possui também uma Cozinha Comunitária, porém, atualmente não está ativa devido a 

falta de um grupo para desenvolver os trabalhos. 

Existem na região produtores rurais artesãos e também um grupo de sete mulheres 

(artesãs, farinheira e produtoras agrícolas) que se uniram para futuramente desenvolver 

seus primeiros produtos: cestas de produtos agrícolas da região, que agregarão trabalhos 

artesanais. 

 

1.37 Grupo Copescarte  

O grupo localiza-se em Antonina-PR, e é a única cooperativa com a qual a Aliança 

Empreendedora atua no litoral paranaense. A equipe foi formada em 2006 através da 

iniciativa de uma bióloga que trouxe a técnica de curtir o couro de peixe para Antonina.  
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No fim do último ano, apenas cinco mulheres trabalhavam na produção do 

artesanato de couro e escamas de peixe, e, atualmente, o grupo aumenta a cada 

encontro. Atualmente, a Copescarte inicia sua expansão para Paranaguá, onde até o fim 

deste ano pretende criar um grupo de artesanato que utilize a matéria prima produzida na 

cooperativa (couro de peixe e escamas coloridas). 

 

 


