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After 23 years, the APDR’s Annual Congress returns to the University of Beira Interior, for positioning intellectual capital 

and regional development as a key theme for public policies and the agenda of the collaborative community of 

politicians, entrepreneurs, researchers and citizens interested in promoting endogenous growth, combined with the 

institutions, systems and new functional and integrative type designs, for promoting symbiosis among economic, social 

and political agents, in the joint task of (re) designing a new competitive space, at the regional level. 

In this context, the central theme chosen is of major importance, since it is urgent to expand the ongoing debate on the 

importance of identifying, monitoring and managing the different components of regional-based intellectual capital, in 

order to stimulate a structural change in the scope of innovation and development regimes, funded on endogenous 

growth factors. 

The 24th APDR Congress aims to address different questions, namely: What are the regional development models 

applicable in peripheral and low population density economies? How can intellectual capital promote regional 

development? Are higher education institutions a vehicle that promotes quality of life and innovation at the level of 

cities? Can services contribute to sustainable regions? How to plan regional space from a perspective of entrepreneurial 

and innovative ecosystems? How to finance regional planning and development? What transport networks should the 

trans-European regions have? What should be the new productive specializations in the regions? Can sport be a motor 

for regional development? 

We wish you a good Conference!  

João Leitão (Local organizer Chair) and Francisco Carballo-Cruz (President of the APDR) 
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RESUMO 

As estratégias de desenvolvimento adotadas pelos estados devem ser planejadas de forma a evidenciar a valorização do indivíduo, 
com o objetivo central de melhorar a sua qualidade de vida, buscando, conjuntamente, a adoção de medidas com foco no 
crescimento econômico estatal. Na década de 1980, com o fortalecimento das discussões e preocupação com o meio ambiente, 
passa-se a provocar, principalmente no âmbito acadêmico, o alerta para a necessidade de revisar os rumos das políticas de 
desenvolvimento, diante das relevantes argumentações que discorriam sobre a finitude dos recursos naturais e os severos danos 
ambientais ocasionados pela utilização desenfreada dos recursos. Entra em cena a discussão sobre o desenvolvimento sustentável, 
que busca conciliar a valorização das necessidades humanas, com a utilização sustentada dos recursos, bem como com as estratégias 
de desenvolvimento econômico pelos estados. A economia solidária é norteada pelas diretrizes do desenvolvimento sustentável, 
apresentando como princípios a autogestão (como mecanismo valorizador da liberdade), a igualdade entre os sócios e a exaltação 
da solidariedade. Este artigo buscou analisar o desenvolvimento de atividades geradoras de rendimento a partir de estratégias da 
economia solidária, explicitando impactos individuais e sócio territoriais no Estado do Amapá, localizado no extremo Norte do Brasil, 
de forma a se evidenciar as principais políticas estatais de fomento adotadas. Utilizou-se pesquisa qualitativa, com a seleção de 
quatro empreendimentos para estudos de caso, no intuito de mensurar os principais avanços e desafios que se impõem ao segmento, 
e ainda os impactos das políticas de fomento à economia solidária junto aos empreendimentos estudados. Realizaram-se entrevistas 
com empreendedores e líderes dos empreendimentos delimitados. Este estudo identificou a necessidade de reestruturação nos 
formatos de gestão das políticas de fomento por parte dos órgãos governamentais, os quais deveriam funcionar de forma harmônica 
e articulada, mas ao contrário, atuam de forma isolada e sem comunicação efetiva entre si, prejudicando a qualidade e resultado dos 
serviços ofertados. Com relação aos impactos da economia solidária para os empreendimentos, verificou-se que as atividades 
investigadas alcançam retorno financeiro, os quais poderiam ser substancialmente intensificados, caso houvesse melhor 
estruturação nas políticas de fomento.  

Palavras-chave: Desenvolvimento. Economia Solidária. Estado do Amapá. Políticas Públicas.  

 

SOLIDARITY ECONOMY IN THE STATE OF AMAPA, BRAZIL AND THE STRATEGIES OF DEVELOPMENT: STUDY-CASES 

ABSTRACT 

The development strategies adopted by the states should be planned in order to highlight the valuation of the individual, with the 
central objective of improving their quality of life, jointly seeking the adoption of measures focused on state economic growth. In the 
1980s, with the strengthening of the discussions and concern for the environment, there was a growing tendency, especially in the 
academic field, for the need to revise the directions of development policies, in view of the relevant arguments that of natural 
resources and the severe environmental damage caused by the unrestrained use of resources. The discussion on sustainable 
development, which seeks to reconcile the valuation of human needs, with the sustained use of resources, as well as the strategies 
of economic development by the states, comes into the picture. The solidarity economy is guided by the guidelines of sustainable 
development, presenting principles as self-management (as a mechanism for valuing freedom), equality between members and the 
exaltation of solidarity. This article sought to analyze the development of income generating activities based on solidarity economy 
strategies, explaining individual and territorial impacts in the State of Amapá, located in the extreme north of Brazil, in order to 
demonstrate the main state development policies adopted. We used a qualitative research, with the selection of four projects to 
carry out case studies, based on cost-effectiveness analysis, in order to measure the main advances and challenges that are imposed 
on the segment, as well as the impacts of policies of fostering solidarity economy in the projects studied. Interviews were conducted 
with managers of the development policy for the solidarity economy, as well as with entrepreneurs of the delimited enterprises. This 
study identified the need for restructuring in the forms of management of the promotion policies by government agencies, which 
should function in a harmonious and articulated way, but instead act in isolation and without effective communication between 
them, impairing the quality and Result of the services offered. With respect to the impacts of the solidarity economy for the 
enterprises, it was verified that the activities investigated achieved a financial return, which could be substantially intensified, if there 
was a better structuring in the development policies. 

Keywords: Development. Public policy. Solidary Economy. State of Amapa. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A economia solidária insere-se num contexto significativamente complexo e dinâmico, uma vez que surge como uma possibilidade 
diferenciada dentro de um modelo com fragilidades expostas e que tenta inviabilizar qualquer tentativa de alteração de sua lógica, 
como se fosse um corpo estranho em um organismo. As constantes crises e desestruturações demostradas pela economia capitalista 
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impulsionam cada vez mais a busca por alternativas, seja por parte da sociedade civil organizada, seja por parte do Estado, como 
sistematizador de regras e ações políticas.  

Dado o caráter continental da dimensão do território brasileiro e ainda as abruptas diferenças econômicas e culturais que se afirmam 
entre as regiões, delimitou-se a presente investigação no extremo norte do Brasil, especificamente, no Estado do Amapá, que possui 
caraterísticas históricas e geográficas bastante diferenciadas e interessantes no contexto nacional. Estando inserido dentro da 
Amazônia Brasileira e possuindo uma localização significativamente privilegiada em termos logísticos,  o  Estado do Amapá é banhado 
pelo maior rio do mundo, em volume de água e extensão, o Amazonas, sendo também cortado pela Linha do Equador, o que lhe 
viabiliza um clima equatorial, de sol intenso e períodos de muitas chuvas. Possui muitas comunidades ribeirinhas, que são 
povoamentos que se instalam às beiras dos rios, de comunidades que moram geralmente em palafitas (casebres de madeira 
construídas sobre as águas) e que se mantém com os recursos naturais das florestas e da pesca. 

Com relação aos objetivos, a metodologia deste estudo possui dois focos: (i) apresenta caráter exploratório, uma vez que busca 
proporcionar maior familiaridade com o problema da investigação, com vistas a torná-lo mais explícito, envolvendo levantamento 
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que 
estimulem a compreensão (Gil, 2009); (ii) possui ainda caráter explicativo, uma vez que se preocupa em identificar os fatores que 
determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (Gil, 2009). Com relação ao segundo foco, a presente pesquisa 
buscou compreender os resultados da economia solidária na realidade cotidiana dos associados, e ainda compreender os impactos 
da política de economia solidária para os empreendimentos apreciados. 

Quanto à forma de abordagem, a presente pesquisa possui caráter predominantemente qualitativo, preocupando-se com aspectos 
da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Ressalta-
se que em dois momentos desta pesquisa foram realizadas análises de dados, onde recorreu-se a bancos de informações previamente 
existentes.  

Optou-se pela utilização de estudos de casos múltiplos, que de acordo com Gil (2009), estuda conjuntamente mais de um caso para 
investigar determinado fenômeno. São utilizados com vista a estabelecer comparações e testar e aperfeiçoar teorias. Para selecionar 
os empreendimentos, utilizou-se como base a amostragem propositalmente estratificada, que é definida por Patton (1990) como 
aquela que focaliza as características de um subgrupo particular, para facilitar sua comparação com outros subgrupos, e ainda os 
critérios da amostragem de casos selecionados aleatoriamente, os quais de acordo com Patton (1990) são mais indicados para 
garantir confiabilidade ao estudo.  

Este artigo encontra-se estruturado em duas partes. Na primeira abordam-se as  temáticas do desenvolvimento sustentável e da 
economia solidária, discorrendo-se sobre seus conceitos e conflitos. Na segunda, são apresentados os resultados dos quatro estudos 
de caso realizados em empreendimentos da economia solidária no Estado do Amapá.  

 

2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECONOMIA SOLIDÁRIA: IMPASSES E DESAFIOS 

Percebe-se que insistentemente o apelo desenvolvimentista muito mais segrega, exclui, do que atrai benefícios sociais, muito mais 
violenta do que protege. Com relação a isto, Morin (2000) em Saberes Locais e Saberes Globais, alerta que as pequenas civilizações 
com linguagem, sabedoria e cultura próprias estão ameaçadas porque são pequenas e falta-lhes o poder para se defenderem. A sua 
proteção hoje é muito difícil. A proteção não consiste apenas em se fazer reservas – na concepção de zoo. Proteção não é apenas 
integrar, porque isto também significa desintegração das culturas. 

De acordo com Flávia Piovesan (2002), o direito ao desenvolvimento demanda uma globalização ética e solidária. O desenvolvimento 
há de ser concebido como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas podem usufruir, para adotar a concepção 
de Amartya Sen. Acrescente-se ainda que a Declaração de Viena de 1993 enfatiza ser o direito ao desenvolvimento um direito 
universal e inalienável, parte integral dos direitos humanos fundamentais e  reitera-se que esta Declaração de Viena reconhece a 
relação de interdependência entre a democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos. 

De acordo com Singer (2004) o desenvolvimento almejado deve gradativamente tornar a relação de forças entre empreendimentos 
que não visam apenas, nem principalmente, aos lucros e os que sim o fazem, mais favorável aos primeiros. Quando a economia 
passar a possuir traços de solidariedade,  a ser formada por empreendimentos individuais e familiares associados e por 
empreendimentos autogestionários,  e for hegemônica, o sentido do progresso tecnológico será outro, pois deixará de ser produto 
da competição intercapitalista para visar à satisfação de necessidades consideradas prioritárias pela maioria. 

A desestruturação à escala mundial pela qual passa o capitalismo, em sua modalidade neoliberal, é uma realidade amplamente 
discutida e pesquisada. Países desenvolvidos, com supostas economias inabaláveis, sentem o peso de tal desestruturação. 
Efectivamente, este peso é refletido em diferentes eixos sociais, seja nas transações financeiras dos donos do capital, seja nos 
estados, que passam a buscar medidas paliativas às crises, ou seja na sociedade civil, que sente a necessidade maior de se organizar 
e passar a oferecer serviços que deixam de ser assumidos pelo Estado. No entanto, tal contexto afeta principalmente a sociedade, 
que sofre tais reflexos de diferentes maneiras, mas sobretudo, pela diminuição de sua capacidade de consumo e pela redução dos 
serviços ofertados pelo Estado.  

2.1 Reflexões sobre o desenvolvimento sustentável 

De acordo com Guzmán (1998), o desenvolvimento sustentável surge para encarar a crise ecológica, tornando compatíveis níveis de 
consumo que satisfazem as necessidades de toda a humanidade, dentro dos limites ecologicamente possíveis. As causas últimas de 
tal crise estão claramente vinculadas ao processo capitalista de apropriação da natureza. 

Neste âmbito, ocorreram  diversas reuniões internacionais, que tiveram como resultado uma infinidade de relatórios científicos, 
realizados por diversos pesquisadores e personalidades de distinta natureza.  Observa-se no quadro a seguir uma síntese dos 
principais eventos até à década de 90. 
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Quadro 1: Referenciais teóricos do desenvolvimento sustentável dos organismos internacionais (até a década de 1990) 

Evento Descoberta Natureza 

Conferência de Estocolmo (1972) As sociedades avançadas descobrem a existência 
de um só mundo 

Um primeiro aviso de deteriorização ambiental 

Trabalhos do Clube de Roma (1972-
1974) 

É impossível o crescimento infinito com recursos 
finitos (Metodologia de interrelações 
sinergéticas e anti-sinergéticas) 

Primeiros estudos oficiais sobre a deteriorização 
ambiental. Relatórios (1º e 2º). Fundamentação 
empírica. 

Relatório Global ano 2000 (1980) 
cargo do presidente Carter 

Ameaça de sobrevivência da vida humana sobre 
o planeta (não é extensível a todo mundo o 
estilo de vida do Norte) 

Primeiro diagnóstico sobre a deteriorização 
ambiental da biosfera. 

Relatório Brundtland (1987) 
Comissão Mundial de Meio Ambiente 
e do Desenvolvimento 

Definição oficial do conceito de 
Desenvolvimento Sustentável 

Primeira discussão do método para encarar a crise 
ecológica. 

Conferência de Rio (1992) Carta da Terra (Agenda 21:27 pontos) 
Carta Climática (Convênio Climático) 

Código de comportamento a ser seguido no século 
21 
Encarar a alteração do Meio como consequência 
da mudança climática 

Conferência sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (1992) 

Convênio da Biodiversidade Atuar em relação à ocupação crescente pela 
espécie humana dos habitats de outras espécies. 

Fonte: Guzmán (1998). 

A Organização das Nações Unidas (ONU) retomou, no início da década de 1980, o debate das questões ambientais suscitadas pelos 
movimentos sociais ambientalistas. A primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, chefiou a Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. A comissão foi criada em 1983, após uma avaliação dos 10 anos da Conferência de Estocolmo, 
com o objetivo de promover audiências em todo o mundo e produzir um resultado formal das discussões. O documento final desses 
estudos chamou-se Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland, o qual foi apresentado em 1987. O documento é uma proposta 
explicita de desenvolvimento sustentável.  

De acordo com Guzmán (1998), compartilhando da definição apresentada pela Conferência Eco 92, afirma que o conceito de 
desenvolvimento sustentável consiste essencialmente em potencializar aqueles esquemas de desenvolvimento que têm como 
objetivo a satisfação das necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras, para satisfazer 
suas próprias necessidades, e não o crescimento econômico indiscriminado da região implicada, seja uma área rural, um município, 
um país ou o conjunto da biosfera. No conceito estipulado pela Eco 92 consta o seguinte: É aquela capaz de garantir as necessidades 
das gerações futuras. 

Almeida (1998) enfatiza que muitas são as contradições percebidas nas discussões que envolvem o desenvolvimento sustentável. 
Uma grande dificuldade se assenta na falta de consenso até mesmo conceitual e dos princípios do desenvolvimento. Por possuir uma 
ampla área de abrangência, a ideia de desenvolvimento sustentável está a exigir o estabelecimento de parâmetros bem mais 
complexos, e por ser um termo muito elástico, permite abrigar diferentes concepções de crescimento econômico e da 
utilização/gestão dos recursos naturais, gerando dúvidas não apenas conceituais, mas principalmente, relativas às implicações 
práticas desse termo.  

Singer (2004) avança com a noção de que o desenvolvimento solidário se apoia sobre os mesmos avanços do conhecimento e sua 
aplicação aos empreendimentos humanos, que o desenvolvimento capitalista. Mas o desenvolvimento solidário propõe um uso bem 
distinto das forças produtivas assim alcançadas: essas forças deveriam ser postas  à disposição de todos os produtores do mundo, de 
modo que nenhum país, região ou localidade seja excluído de sua utilização e, portanto, dos benefícios que venham a proporcionar. 

2.2 Economia solidária: conceitos e diferenciais 

Ao tratar da origem da Economia Solidária (ES), Lechat (2002) enfatiza que na Inglaterra e nos Estados Unidos várias comunidades 
ou aldeias cooperativas foram criadas no século XIX, mas não conseguiram manter-se por mais de alguns anos, e as numerosas 
experiências de cooperativas operárias lideradas pelo movimento sindical inglês, após vários êxitos e avanços democráticos, foram 
extintas pela feroz reação da classe patronal e pela declarada hostilidade do governo. A mais famosa cooperativa de consumo, a 
cooperativa dos Pioneiros Equitativos de Rochedale, estabeleceu uma carta de princípios que até hoje inspira o cooperativismo e sua 
legislação a nível mundial.  

França Filho (2002) destaca a importância de lembrar o fato de que foram exatamente as experiências associativistas da primeira 
metade do século XIX, na Europa – em particular, as chamadas sociedades de socorro mútuo – que primeiro conceberam a ideia de 
uma proteção social. Ou seja, o embrião, em termos de ideia, da concepção moderna de solidariedade via a função redistributiva do 
Estado, conforme exprime o sistema previdenciário estatal, encontra-se exatamente em algumas práticas de economia social 
iniciadas na primeira metade do século XIX na Europa, que foram, entretanto, mais tarde, apropriadas pelo Estado. 

De acordo com Laville (1994), a economia solidária caracteriza-se como um conjunto de atividades econômicas cuja lógica é distinta 
tanto da lógica do mercado capitalista quanto da lógica do estado. Ao contrário da economia capitalista, centrada sobre o capital a 
ser acumulado e que funciona a partir de relações competitivas tendo por objetivo o alcance de interesses individuais, a economia 
solidária organiza-se a partir de fatores humanos, favorecendo as relações onde o laço social é valorizado através da reciprocidade e 
adota formas comunitárias de propriedade. Ela distingue-se também da economia estatal que supõe uma autoridade central e formas 
de propriedade institucional. Mas o autor nos previne que o deslocamento destas manifestações no tempo e no espaço – a primeira 
manifestação era pré-keynesiana e a atual corresponde à crise do compromisso keynesiano – aponta para os limites de uma 
conceituação da economia solidária em termos de terceiro setor. 

Se a mola que move a economia capitalista é o lucro e a concorrência, na economia solidária a lógica é diferente. Os grandes 
impulsionadores dessa alternativa econômica são a solidariedade e o espírito de cooperação. A economia solidária tem se 
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expandindo gradativamente, e esta expansão representa uma “luz no fim do túnel” em meio a tanto caos, pobreza, desigualdade e 
exclusão impostos pelo capitalismo e seus mecanismos de perpetuação da opressão. 

 

3. EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ: ESTUDOS DE CASO 

A Região Norte contempla quase a metade da área territorial do Brasil, possuindo a maior extensão, que é dividida entre sete estados, 
abriga a maior floresta tropical do mundo, a Amazônica, e entre as densas matas e os grandes rios uma imensidão cultural e étnica é 
celebrada. Insere-se neste contexto o Estado do Amapá, que se destaca por sua localização no extremo norte do Brasil e ainda por 
ser banhado pelo maior rio do mundo, em nível de água e extremidade, o Amazonas.  

Embora ainda possua muitas comunidades ribeirinhas, caraterística peculiar à realidade da Amazônia Brasileira, o Estado do Amapá 
vem apresentando um significativo crescimento populacional, de forma a integrar cada vez mais as características dos grandes 
centros urbanos. De acordo com o último censo, realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 
elevação populacional foi de 40,18%, bem superior à média nacional, de 12,33%, e ainda da Região Norte, 22,98%, compondo a maior 
taxa de crescimento populacional do Brasil. Tal crescimento reflete as expectativas econômicas vinculadas ao Estado, impulsionadas 
pela criação na década de 1990 da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (Capital do Estado e segunda maior cidade em 
número populacional, respectivamente), e ainda da implantação de grandes multinacionais da mineração, que geraram amplas 
perspectivas de emprego. 

Possui uma população estimada (IBGE, 2014) de 750.912 habitantes, distribuídos em 16 municípios, que somados equivalem a uma 
área de 143.453,7 Km², representando 3,70% da Região Norte e 1,67% de todo o território brasileiro. As cidades com maior número 
populacional no Estado são Macapá (Capital), com população estimada em 446.757 habitantes, Santana, com 110.565 e Laranjal do 
Jari, com 44.777.  

O empreendedorismo fortalece-se progressivamente, acompanhando o crescimento demográfico do Estado, que avança em ritmo 
acelerado. Somada à evolução do empreendedorismo, as caraterísticas solidárias das comunidades tradicionais impulsionam uma 
tendência desafiadora, a economia solidária, que como visto no capítulo anterior, contrapõe-se as características dos 
empreendimentos capitalistas tradicionais por trazerem como diferencial a autogestão, a solidariedade entre os sócios e a 
preocupação com os recursos naturais. 

Neste artigo serão analisados quatro empreendimentos da economia solidária do Estado do Amapá, buscando-se compreender os 
principais avanços alcançados e desafios a serem enfrentados, bem com as políticas públicas desenvolvidas pelos órgãos de fomento. 
Faz-se necessário, para uma melhor compreensão da dinâmica de inserção dos empreendimentos, uma breve análise sobre o Estado. 
A política de fomento à economia solidária é desenvolvida oficialmente no Estado do Amapá por meio da Secretaria de Trabalho e 
Empreendedorismo (SETE) e pela Superintendência Regional de Trabalho e Emprego (SRTE/AP), sendo acompanhada e sistematizada 
pelo Fórum Amapaense de Economia Solidária (FAES).  

3.1. Fomento à economia solidária no Amapá 

No âmbito do Estado, a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo tem a missão de formular, coordenar e implementar 
políticas públicas de emprego, trabalho e renda, visando à inserção produtiva das pessoas em idade economicamente ativa, 
priorizando a demanda de maior vulnerabilidade social, procurando melhorar a qualidade de vida da população do Estado do Amapá 
e valorizar a força de trabalho. Entre os diferentes focos de atuação encontra-se a economia solidária, que é tratada e fomentada 
por núcleo específico a tal fim. 

O Núcleo de Associativismo e Economia Solidária (NAES) vinculado à Secretaria tem o propósito de divulgar a cultura do 
associativismo e cooperativismo como alternativa empreendedora de geração de emprego e renda, e estimular a organização das 
entidades por meio de apoio institucional. Realiza o apoio técnico e viabiliza a capacitação de cooperativas e associações, estimulando 
a expansão de experiências associativas de caráter produtivo. 

Outra importante instituição de apoio à economia solidária no Amapá é a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego 
(SRTE/AP), que é um órgão federal ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que possui a missão de assegurar o 
cumprimento da legislação trabalhista, implementar políticas públicas de emprego, trabalho e renda, por meio dos seguintes 
programas: Intermediações e Qualificação do trabalhador, Primeiro Emprego, Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Habilitação ao Seguro Desemprego, e fomentar a Economia Solidária, com vista ao desenvolvimento e bem-estar do cidadão. 

Verifica-se que a economia solidária possui programa específico na SRTE/AP, contando com recursos próprios para o 
desenvolvimento de suas ações. A política é coordenada pelo Núcleo de Economia Solidária (NES), que se encontra na estrutura 
organizacional da Superintendência. 

O Fórum Amapaense de Economia Solidária (FAES) funciona como uma representação do Fórum Nacional de Economia Solidária.  
Possui três representantes no Amapá, que são militantes de movimentos sociais inseridos na economia solidária e passaram por 
formação de gestores em Economia Solidária. De acordo com Santos (2017), em entrevista realizada com as representantes do 
Fórum, as mesmas apontam que as maiores dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento da política pública voltada ao 
fortalecimento da Economia Solidária, refere-se à falta de capacitação dos gestores. Destacam que ultimamente os 
Empreendimentos Econômicos Solidários  (EES) vêm se capacitando constantemente na área de ES, estão politizados, e a gestão tem 
dificuldade de participar destas capacitações, são ofertadas vagas, mais não existe interesse, e isso implica na execução das políticas 
públicas. Algumas vezes até conseguem acessar recurso e não conseguem executar ou executam de forma equivocada, por não 
conhecerem ou identificarem as demandas de ES no estado, a exemplo do que tem ocorrido no Amapá com os últimos recursos 
destinados para tal fim. 

A economia solidária avançou significativamente no Amapá. No entanto, verifica-se que o fomento aos empreendimentos ainda é 
insuficiente diante das necessidades e dificuldades apresentadas, o que poderia ser minimizado por meio de ações diversas por parte 
dos gestores da política de economia solidária, algumas das quais com baixa complexidade e também baixos gastos de energia, como 
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a viabilização do diálogo e da integração entre os diferentes órgãos/entidades que atuam com a economia solidária. A seguir 
discorrer-se-á sobre casos específicos de empreendimentos amapaenses, por meio de quatro estudos de caso focados em áreas e 
especificidades diferenciadas, a fim de alcançar uma análise mais abrangente sobre a realidade da economia solidária no Estado, e 
seus impactos no cotidiano dos empreendedores. 

3.2. Os empreendimentos solidários: estudos de caso  

Este item volta-se ao atendimento do objetivo central do presente artigo, compreender os principais avanços e desafios vivenciados 
pelos empreendimentos da economia solidária e as políticas de fomento, por meio de estudos de caso múltiplos. Buscou-se analisar 
diferentes nichos econômicos, focando-se, então, no reaproveitamento dos resíduos sólidos, alimentação, extrativismo e 
beneficiamento do açaí e artesanato. Entre os empreendimentos selecionados, um deles localiza-se na cidade de Macapá, a 
Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Macapá (ACAM); um possui sede na comunidade do Maruanum, a Associação de 
Mulheres Louceiras do Maruanum (ALOMA); e outros dois estão localizados no município de Laranjal do Jari, a Associação de 
Extrativistas de Açaí dos Estados do Amapá e Para (ATEAEPA) e a Associação das Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari (AMAC). 
Para alcance das informações, entrevistaram-se empreendedores dos quatro segmentos, conforme discriminado no quadro 2, 
apresentado abaixo. 

Quadro 2: Demonstrativo da população-alvo da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria. 

O quadro 3 apresentado a seguir sintetiza os principais resultados dos estudos de caso propostos neste estudo, apresentando-se os 
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) pesquisados, a quantidade de associados, tempo do empreendimento, suas principais 
características, fomentos recebidos pelo Estado, e seus principais avanços e desafios. 

Quadro 3: Empreendimentos econômicos solidários pesquisados 

EES  Características 
Fomentos recebidos do 
Estado 

Avanços Desafios 

ACAM 
70 sócios / 
20 anos 

Atuação: Resíduos 
Sólidos  
36 Mulheres e 34 
homens 
Faixa etária de 19 a 
68 anos 
Renda média de R$ 
788,00 

Não houve investimento 
algum na associação nos 
últimos anos  
Acompanhamento técnico 
pelo Fórum Amapaense 
de Economia Solidária 
(FAES) 
Órgãos de Fomento: 
Secretaria de Meio 
Ambiente (SEMA) e FAES 

O FAES tem acompanhado 
sistematicamente as atividades da 
entidade 
Atualização da documentação 
Houve uma conscientização de que 
se pode avançar na metodologia e 
resultados da coleta seletiva 
Aprendizado do trabalho em equipe 
e aumentar a organização 

Não são amparados por nenhum 
benefício previdenciário 
Os associados buscam auxílio 
para a construção de uma sede 
fora do aterro, para que tenham 
mais liberdade 
Reclamam das condições de 
trabalho e da falta de respeito 
pela empresa que controla o 
aterro 

AMAC 
240 sócias / 
16 anos 

Atuação: 
Alimentação 
(beneficiamento de 
castanha-do-Brasil) 
Faixa etária de 18 a 
37 anos 
Renda média de R$ 
1.200,00 

Cozinha industrial e 
equipamentos viabilizada 
pelo Governo do Estado 
Foram realizados cursos 
de qualificação em gestão 
de negócios, atendimento 
ao público e manipulação 
de alimentos  
Nenhum investimento 
fora realizado na 
Associação nos últimos 24 
meses 

Organização da cozinha 
comunitária 
Atualização da documentação 
Houve uma conscientização de que 
se pode avançar na metodologia e 
resultados da coleta seletiva 
Aprendizado do trabalho em equipe 
e aumentar a organização 
Satisfação trazida às sócias pela 
integração e harmonia do grupo 
Possuem benefício social, como 
licenças e encaminhamento à 
previdência social 

Falta de certificação da 
embalagem pela Agência de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) 
Necessidade de modernização e 
aquisição de algumas máquinas 

ATEAEPA 
Aprox. 50 
sócios / 19 
anos 

Atuação: 
Alimentação 
(extração e 
beneficiamento do 
açaí) 
Faixa etária de 46 a 
69 anos 
Renda média de R$ 
1.500,00 

Projeto Açaí da Amazônia 
imeplantado em 2006 pela 
SETE 
Nenhum investimento 
fora realizado na 
Associação nos últimos 24 
meses 

O Projeto Açaí da Amazônia trouxe 
integração e qualificação para os 
associados 

Não possuem nenhum benefício 
social, como licenças ou 
previdência social 
Falta acompanhamento e 
fomento do Estado 
Falta capacitação aos sócios 
Existe a necessidade de melhorar 
a organização da Associação 
É necessário ampliar a integração 
entre os sócios 
É importante melhorar o 
ambiente de trabalho (as 
batedeiras de açaí) 

ALOMA  
12 sócias /  
Aprox. 30 
anos 

Atuação: 
Artesanato em 
argila 
Faixa etária de 40 a 
74 anos 
Renda média de R$ 
700,00 

Houve incentivo para a 
construção de mesas 
expositoras para a 
Associação, fornecido pela 
SETE 
Parceria com a Casa do 
Artesão, vinculada à SETE 

Casa de comercialização do 
Maruanum 
Participação de feiras de artesanato 
regionais, nacionais e 
internacionais 
A integração do grupo é algo 
salutar 

Não possuem nenhum benefício 
social, como licenças ou 
previdência social 
Apresentam dificuldades para a 
extração do caripé (vegetação 
que é juntada à argila) 

População Público-alvo Nicho de mercado Quantidade 

Associação de Catadores de Resíduos Sólidos Presidente e Associados Resíduos sólidos 05 

Associação de Mulheres do Cajari Presidente e Associados Alimentação 05 

Associação dos Extrativistas de Açaí do Pará e Amapá Presidente e Associados Extrativismo / alimentação 05 

Associação de Louceiras do Maruanum Presidente e Associados Artesanato 05 
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para comercialização das 
cerâmicas e transporte 
Nenhum investimento 
fora realizado na 
Associação nos últimos 24 
meses 

As cerâmicas alcançaram 
visibilidade e reconhecimento em 
todo o Estado do Amapá e em 
muitos outros estados 

Apresentam dificuldades em 
conseguir transporte para a 
exposição das cerâmicas em 
feiras 
A gestão da Associação precisa 
ser mais atuante 
Diminuição da atuação da SETE 
junto ao empreendimento 

Fonte: Elaboração própria. 

A seguir será apresentada a análise sintética dos resultados de cada empreendimento pesquisado. 

3.2.1 Estudo de caso 1: Associação de Catadores de Resíduos Sólidos 

No espaço de funcionamento da empresa, do aterro e da Associação existe ainda um galpão construído para a realização da triagem 
dos resíduos que são trazidos pelos caminhões de lixo. No entanto, tal galpão não se encontra em funcionamento, sendo os resíduos 
despejados no que a empresa chama de células. Na sistemática de funcionamento planejada, após o descarrego dos caminhões de 
lixo nas células, os catadores fariam a coleta, e, apenas posteriormente, a área seria coberta por aterro a serem espalhados por 
tratores, mas na realidade as ações ocorrem simultaneamente. 

Nas entrevistas realizadas os catadores foram unânimes em apontar as dificuldades enfrentadas para a realização da coleta. Os 
mesmos alegam não possuir tempo suficiente para coletar os resíduos, sendo que após a chegada dos caminhões e o despejo do 
material, os operadores das máquinas não disponibilizam tempo para a realização da coleta. 

Com relação aos resultados da gestão, o presidente enfatizou que não há remuneração ou divisão de recursos na Associação em 
função de cada sócio realizar a comercialização dos resíduos que coletada, afirmando ainda que a renda obtida pela atividade, em 
geral, é a fonte principal de renda para os sócios. A renda obtida com a atividade é insuficiente até para pagar as despesas, sendo 
esta uma afirmação do presidente da associação e a resposta de grande parte dos catadores entrevistados na pesquisa. De acordo 
com o presidente a renda média mensal da Associação é de R$ 34.000,00 (trinta e quaro mil reais), sendo que a renda média mensal 
declarada pelos catadores é de 1 a 2 salários mínimos. 

Quando perguntado ao presidente da associação sobre a principal conquista alcançada pela associação, ele mencionou que a 
aproximação e orientação do Fórum Amapaense de Economia Solidária (FAES) foi a maior conquista realizada. E quando perguntado 
sobre os principais desafios da ACAM, o presidente enfatizou a necessidade da empresa responsável pelo aterro respeitar o espaço 
e a função dos catadores, afirmando ser esta uma grande dificuldade para o avanço das atividades. Quando questionado sobre o que 
a economia solidária alterou em sua vida, o presidente salientou a satisfação com a possibilidade de conhecimento, de 
amadurecimento da experiência, e do esclarecimento sobre os conceitos e ideais da economia solidária.  

A destacar que embora os catadores estejam inseridos em uma dinâmica social significativamente desfavorável, o que fora ressaltado 
pelos resultados do perfil socioeconômico apresentado, há de ser observado que a atividade apresenta resultados financeiros para 
os sócios, de forma a cobrir as despesas da maioria dos entrevistados (despesas estas adquiridas a outros fins, e não em função ou 
como forma de investimento no empreendimento). O que leva a entender que a atividade tem sido positiva aos sócios, uma vez que 
o investimento no empreendimento é mínimo, necessitando apenas da aquisição dos equipamentos de segurança por cada sócio, e 
o pagamento da taxa mensal da Associação, sendo o retorno financeiro pequeno, em alguns casos, insuficientes, mas para a grande 
maioria, positivo. Além da análise meramente financeira, torna-se necessário destacar também a satisfação e a identificação dos 
catadores com a atividade, assim como a identificação com o grupo em que estão inseridos. Os catadores entrevistados enfatizaram 
a satisfação com o amadurecimento do conhecimento sobre os ideais da economia solidária, e com a integração do grupo.  

3.2.2 Estudo de caso 2: Associação de Mulheres do Cajari 

A Associação de Mulheres Agroextrativista do Cajari (AMAC) começa a ser organizada por iniciativa das mulheres da reserva e de 
mulheres de localidades próximas, que por meio de reuniões se integraram e discutiram sobre a importância da união, principalmente 
pelo fato de habitarem numa área isolada. A Associação localiza-se na Reserva Extrativista (RESEX Cajari), que foi criada para o uso 
sustentável das populações locais e significou a reafirmação, a construção e o desenvolvimento de um conjunto de relações sociais, 
econômicas e culturais que se relacionam entre si e com o meio ambiente ao seu redor, produzindo assim um modo de vida único. 
Ribeiro e Filocreão (2013), ressaltam que a principal atividade econômica nesta região é o extrativismo vegetal da Castanha-do-Brasil, 
sendo a agricultura e a pecuária consideradas atividades complementares de subsistência.  

A atividade principal das associadas é a produção de biscoitos, bombons artesanais, paçocas, doces, bolos e pão de castanha-do-
brasil. Os produtos alimentícios são vendidos juntamente com alguns produtos de atividades agrícolas realizados pelas mulheres 
como: batata-doce, cará-roxo, laranjas, bananas e a castanha-do-brasil, descascadas e com cascas. Existem dois tipos de produção 
dos derivados da castanha, primeiro a produção individual que é vendida na feira, e a produção em grande escala, realizada na 
cozinha da AMAC, desenvolvida desde 2010, com os projetos da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), por meio do 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em que a CONAB realiza a compra os produtos da associação para a viabilização de 
doações para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

A comercialização é feita individualmente por cada associada, mas espera-se poder fazer a comercialização coletivamente, de forma 
a favorecer todas as associadas, inclusive com o propósito de melhorar as suas condições de vida. As vendas poderão ser promovidas 
diretamente nos comércios, feiras ou escolas, como fonte de merenda escolar. Na cozinha industrial da AMAC trabalham atualmente 
as 104 mulheres, que desenvolvem atividades e se dividem em grupos menores,  revezando-se na utilização da cozinha durante o 
período de produção. Elas chegam à cozinha às sete horas da manhã, e saem às dezessete horas da tarde.  

Diferentemente dos outros empreendimentos analisados por esta pesquisa, a AMAC orienta as mulheres associadas com relação aos 
benefícios sociais, como licença maternidade e previdência social, benefícios garantidos pela Previdência Social Brasileira, em regime 
diferenciado para as trabalhadoras rurais. A AMAC concede às associadas as declarações necessárias à entrada do pedido de auxílio 
maternidade, aposentadoria entre outros benefícios que uma trabalhadora pode acessar.  
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Com relação aos desafios que circundam a Associação, a presidente destacou a necessidade de modernização e aquisição de algumas 
máquinas, no intuito de elevar a produção, como um equipamento voltado à secagem da castanha, que ainda é feito de forma 
artesanal, bem como de extração do óleo da castanha, que ainda não é aproveitado pela AMAC. A presidente enfatizou que a 
Associação possui algumas atividades que possuem metodologia muito ultrapassada, como a descascagem da castanha 
manualmente pelas associadas, que ainda é realizado individualmente, demandando muito tempo de trabalho. 

3.2.3 Estudo de caso 3: Associação dos Extrativistas de Açaí do Pará e Amapá 

A Associação dos Extrativistas de Açaí do Pará e Amapá (ATEAEPA) localiza-se no extremo sul do Estado do Amapá, no município de 
Laranjal do Jari. A Associação trata do extrativismo e beneficiamento da polpa do açaí, fruto muito apreciado na dieta alimentar da 
região. A ATEAEPA teve suas atividades dinamizadas pela SETE, por meio do desenvolvimento do Projeto Açaí da Amazônia em 2006, 
que visou estruturar e dinamizar a produção de polpa de açaí no município do Laranjal do Jarí, em parceria com a Associação.  

De acordo com o Presidente, a Associação teve acesso à qualificação profissional, formação política e de autogestão, e ainda 
assessoria para formalização por parte da SETE, ações realizadas no período de execução do Projeto Açaí da Amazônia. No entanto, 
nos últimos dois anos a Associação não passou por nenhum acompanhamento ou ação semelhante, e também não passa por 
nenhuma avaliação externa.  

Quando perguntado sobre o que poderia ser melhorado com relação ao fomento disponibilizado por entidades governamentais, o 
presidente ressaltou que a Associação não tem recebido apoio atualmente, nem acompanhamento por parte do Estado, sendo que 
tal apoio poderia melhorar as atividades da entidade. Quando questionado sobre as principais conquistas alcançadas pela Associação, 
o presidente e os sócios entrevistados enfatizaram a aquisição de uma área para funcionamento da entidade, em área urbana, e 
ainda a aquisição de veículo, viabilizados pelas melhorias alcançadas por meio do Projeto Açaí da Amazônia.  

Diante do potencial e importância da produção da polpa do açaí para o município de Laranjal do Jari, bem como da viabilidade 
demonstrada com as ações já empreendidas pelo Estado, o encerramento do fomento estatal ratifica a falta de preparo e de 
preocupação com o desenvolvimento local, o que certamente vai de encontro ao discurso de igualdade e de emancipação dos 
empreendimentos menos avantajados, além de ser um retrocesso para a política de fortalecimento à economia solidária, cujo 
município de Laranjal do Jari já fora referência. 

3.2.4 Estudo de caso 4: Associação de Mulheres Louceiras do Maruanum 

O Distrito do Maruanum integra a cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, sendo uma Comunidade composta por mais de 
dez vilas, ou comunidades, distribuídas ao longo do Rio Maruanum. A população é composta por descendentes de indígenas, que ali 
habitavam no passado, e por descendentes de negros em situação de escravidão, trazidos ao Estado no Séc. XVIII para a construção 
da Fortaleza de São José de Macapá e que que fugiam em decorrência de maus tratos, buscando-se refugiar em terras longínquas 
(Mafra, 2003). 

As cerâmicas das mulheres do Maruanum, como são popularmente conhecidas as louceiras, além de representar uma bela e 
importante forma de expressão cultural, representam a viabilidade da economia solidária no Estado do Amapá, por meio da 
valorização dos saberes, do incentivo à cooperação, da preocupação e respeito com o meio ambiente, e ainda da possibilidade de 
autogestão por comunidades tradicionais. 

O processo de confecção da cerâmica obedece um ritual singular, sendo totalmente artesanal e originando formas diversas, como 
panelas, alguidares, formas, pratos, fornos, tachos, fogareiros, jarras, etc. Denomina-se de ritual devido ao fato da existência de um 
completo conjunto de técnicas, considerações religiosas e oferendas dedicadas às instituições lendárias no processo de criação 
(Mafra, 2003). 

A comercialização das louças é feita individualmente por cada louceira, cada uma se incumbe de vender suas cerâmicas, de maneira 
que não existe divisão de recursos pela Associação, dificultando a possibilidade de avaliar o valor arrecadado anual ou mensalmente. 
Duas entrevistadas enfatizaram que a Associação não realiza planejamento ou avaliação das atividades da Associação das Mulheres 
Louceiras do Maruanum (ALOMA). 

Ao serem questionadas sobre os resultados da atividade, as artesãs destacaram que a renda alcançada com a comercialização do 
artesanato é a principal fonte de recursos das sócias, sendo que as quatro associadas, assim como a presidente da Associação, 
afirmaram que a renda obtida pela atividade é suficiente para pagar as dívidas, sem, no entanto, restar nenhuma sobra.  

Com relação às conquistas da Associação, as artesãs entrevistadas apontaram a casa de comercialização no Maruanum, viabilizada 
pela Prefeitura Municipal de Macapá, e ainda a participação em feiras nacionais e internacionais, com o auxílio do Governo do Estado. 
Com relação aos desafios a serem enfrentados pela ALOMA, as louceiras ressaltam que a atual gestão necessita ser mais participativa 
e atuante, de forma a viabilizar a dinamização das atividades.  

 

4. CONCLUSÕES 

A economia solidária tem crescido no Brasil em diferentes perspectivas. Do ponto de vista social, percebe-se uma elevação referente 
à quantidade de empreendimentos que compõem o setor, e ainda a elevação do esclarecimento referente ao contexto teórico e 
ideológico em que estes estão inseridos, uma vez que muitos encontravam-se inseridos na economia solidária, sem saber exatamente 
o significado e as diferenças de nuances em comparação com a economia capitalista tradicional.  

As políticas de fomento à economia solidária esbarram numa problemática comum às outras políticas públicas, a falta de articulação 
e integração entre si, muitas vezes impulsionadas por problemas de comunicação e despreparo político das lideranças públicas. 
Restou claro nesta pesquisa que os órgãos de fomento à economia solidária funcionam por vezes de forma desarticulada, estando as 
políticas vinculadas a cada mandato de gestão. Observou-se que em muitos órgãos de fomento, a troca dos governantes representa 
um empecilho à continuidade das ações, seja em função da troca de equipe, peculiar à troca de governo, seja pela falta de interesse 
no aproveitamento dos planejamentos anteriores, como se cada gestor tivesse o interesse em “deixar sua marca” e romper com o 
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trabalho anterior à sua posse. Tal conduta e realidade resultam em grandes prejuízos sociais, uma vez que viabiliza a estagnação e, 
em alguns casos, o retrocesso no transcurso e evolução da política. 

Os estudos dos empreendimentos comprovaram que a economia solidária é uma alternativa viável e emancipadora, mas que 
necessita ser melhor compreendida e fomentada pelo Estado. Seus diferenciais e valores necessitam ser fortalecidos a cada dia, pois 
neles ressaltam-se a alteridade, que busca o respeito pelo outro, favorecendo a tolerância às diferenças; a esperança, que viabiliza a 
persistência, mesmo em meio às dificuldades mais obscuras impostas pela vida; a solidariedade, que possibilita o afrouxamento do 
nó atado pelo espírito de competição, e ainda o despertar de muitos outros valores simbolicamente notáveis. 
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