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1. Qual a situação atual da prática da Economia Solidária no Território Litoral Norte do 

Agreste  Baiano?  A  Conferência  foi  um  momento  que  inovou,  aproximando  mais  os  

empreendimentos  que  a  gente  teve  pouco  contato  nos  últimos  anos.  Então,  quase  todos  os  

municípios  têm  vários  empreendimentos  de  economia  solidária,  tanto  da  agricultura  familiar,  

quanto alguns outros de reciclagem. Agora os empreendimentos, de modo geral ,são articulados e  

http://www.unicafesba.org.br/


coletivos,  mais  estruturados;  eles  trabalham  juntos,  tem  mais  cooperação.  Mas  muitos  

empreendimentos pequenos  têm pouco conhecimento,  por limitações de condições financeiras,  

eles pouco se articulam e se interligam. A  Conferência foi um bom momento para reforçar essa  

articulação.

2. De que forma o governo do Estado tem atuado para o fortalecimento da Economia Solidária 

no cenário baiano?  A Superintendência da Economia Solidária tem muitas ações desenvolvidas,  

tem  para  muitos  empreendedores  populares,  principalmente,  no segmento  urbano;  conseguiu 

viabilizar  ações  concretas,  que  antes  não  existiam.  No  entanto,  para  empreendimentos  de  

artesanato  ou  também  de  agricultura  familiar,  nós  avaliamos,  que  poucos,  efetivamente  têm  

empreendimentos,  talvez,  apenas  10%  ou  20%  foram  beneficiados  com  as  ações  da  

Superintendência  da  Economia  Solidária,  isso  também  é  bastante  concentrado  em  alguns  

territórios . Outros territórios, inclusive no Litoral Norte, foram pouco beneficiados por diversos  

motivos, isso acontece, porque está pouco articulado aqui o acesso às políticas públicas.

3. Partindo de questionamentos de alguns visitantes da Feira, realizada em 08 de abril de 

2014, no que diz respeito a valores praticados nos preços dos produtos, como o senhor avalia a 

questão do “preço justo”? Eu não sei quais foram os comentários, normalmente quando falamos  

de preços justos deve-se ter uma avaliação do custo de produção, isto vária muito com o tipo de  

produto  e quando é uma camisa reciclada de garrafa pet, não sei o custo, de fato ,que tem para  

essa produção, isso deveria ser a base para definir o preço  de venda. Agora, quando parte para  

preço de oportunidade, vamos dizer, artesanato, tipo de arte que é única, que é muito especial, é  

mais ou menos preço de oportunidade; a pessoa acha bonito e tem ou está disposta a pagar um  

preço maior, que não é um preço popular, ou acessível, para muitas pessoas, então o preço justo,  

ao meu entender, deve ser preço que dá uma boa remuneração para o produto e, também que é  

acessível para muitos consumidores, que não vai ser para todos os consumidores,  mas para o  

maior grupo possível.

4. Existe relação direta entre “Economia Solidária” e Arranjo Produtivo Local (APL)? Qual?

Por  exemplo,  o segmento  da  reciclagem  dos  catadores,  eu  acho  que  os  dois  conceitos  se  

aproximam bastante, porém na agricultura familiar, eu vejo um conflito nos arranjos produtivos  

locais. Muitas vezes se juntam agronegócio, fazenda e agricultura familiar e na prática são os  

segmentos com comissões muito distintas e interesses conflitantes então não funciona bem um APL.  

Atuando na mesma cadeia produtiva, no mesmo mercado, no mesmo canal de mercado, mas com  

estratégias muito distintas, de modo geral, para a agricultura familiar. Fica difícil para competir  



com preços  baixos,  porém ela  tem diferenciais,  por  exemplo:  produção  orgânica,  então  esses  

diferenciais  são  outro  pensamento  e,  é  difícil  mesmo  que  um  APL  tenha  duas  estratégias  

completamente opostas, isso não funciona bem, não. Uma estratégia não fortalece a outra, então,  

acho que neste caso ele não funciona.

5. Quem são os atores que estão envolvidos nas ações da Economia Solidária no cenário local? 

E no âmbito do Território Litoral Norte? De modo geral, nos últimos anos, são principalmente  

dirigentes de empreendimentos que participam mais de eventos da Economia Solidária  e, que se  

mobilizam para tentar envolver mais pessoas, então é um grupo bastante restrito de pessoas que  

faz economia solidária. Embora muitos empreendimentos tenham o perfil de Economia Solidaria,  

como  o  governo  entende  que  seria  um  perfil  de  empreendimentos  a  serem  atendidos,  não  

necessariamente eles ião militar ou articular, para juntar com outro, para trocar produto fazer  

compra  conjunta,  etc.  Eu  acho  que,  na  medida  em  que  essa  Conferência  agrega  mais  

empreendimentos, é também importante agregar entidades de apoio, como  sindicatos, algumas  

Ongs, o poder público, gestores municipais e, espero que, também, a universidade de institutos.

6.  Por  exemplo,  no  âmbito  de  abrangência  do  Litoral  Norte  do  Agreste  Baiano,   esse 

enganjento  é  maior entre  os  atores?  Nós últimos  anos,  quando  se  comparam alguns  outros  

territórios na Bahia, se tem muito enganjento do poder público ou em outros casos, de entidades  

não governamentais. Aqui no Litoral Norte não teve basicamente nenhum outro, então isto também,  

em parte, explica o porquê da articulação estar mais rigorosa e com  mais prazo, do que em outros  

territórios, mas espero que, a partir daqui haja uma mudança.

7. Qual o objetivo principal dessa edição da Conferência Territorial da Economia Solidária, 

realizada aqui no IF Baiano – Campus  Catu?  O objetivo era fazer um plano territorial para  

fortalecer a economia solidária, isso ao meu ver aconteceu! Então, a gente tem um diagnóstico,  

efetivamente, de que estamos indicando diretrizes estratégias, de como fortalecer mais a economia  

solidária. Talvez o mais importante, foi realmente criar um espirito de cooperação entre gestores  

diversos aqui presentes, na mesma pactuação e nesse grupo de Facebook, que espero que tenha  

uma boa dinâmica, para interligar os empreendimentos, e acho que este objetivo foi cumprido,  

para  a  Conferência  Estadual,  que  vai  acontecer  em  maio,  claro  que  também  as  ideias  e  as  

propostas aqui são subsídios que irão ser comparados com propostas de outros territórios e que  

irão subsidiar os processos de Conferência Estadual, vamos dizer que este é um segundo objetivo.



8. Então o nome que acabou de ser escolhido por votação passa a identificar um perfil no 

Facebook? Vamos dizer que a nível de Brasil e, de Bahia também, já existe um fórum de  Economia  

Solidária, mas o fórum, que começou faz uns 10 anos. Mas ainda há muito o que  se construir, a  

partir de reuniões presenciais, e isso limita muitas pessoas, que não têm condições para participar,  

então são relativamente poucos representantes que participam. A nível de Brasil existe o Fórum  

Brasileiro da Economia Solidária, ele também é muito forte, pelo boletins eletrônico que publica.  

Hoje ele tem uma enorme abrangência de mobilização de ideias e divulgações de informações  via  

sites. Na Bahia isso pouco acontece e agora esperamos, que com a ajuda das redes sociais, seja  

possível a troca de informações alternativas, isso porque muitos não irão ter tempo nem condições  

financeiras,  para  se deslocar,  com o propósito  de participar  de  reuniões,  então  a  página do  

Facebook é uma alternativa.

9.  Diante  da pactuação implementada durante  a III  Conferência  Territorial  de  Economia 

Solidária, qual a sua percepção acerca da parceria com o IF Baiano – Campus Catu? Talvez  

pelos cursos ofertados pelo IFBaiano, principalmente para agricultura familiar,  onde tem mais  

aspectos incomuns. Mas acho que pouco ainda foi pensado, enquanto entidade de apoio, talvez  

desenvolver uma encubadora, para apoiar empreendimentos, possibilitando a estes se estruturarem  

melhor. Eu tenho a impressão, que esta Conferência também nos ajudou, dos dois lados, a pensar  

nisso,  tanto para o IFBaiano conhecer um pouco mais a Economia Solidária,  como também a  

Economia  Solidária  perceber  que  não  só  tem  especialistas  em  processamento  de  frutas,  mas  

também cooperativismo, como várias outras disciplinas onde há uma possibilidade de extensão, de  

trabalhar juntos.  Então,  acredito que vai surgir demanda, de solicitações  de empreendimentos,  

para que a cooperação pode ser criada. 

10. Gostaria de acrescentar mais algum comentário?

Que a gente fica muito agradecido pelo acolhimento de todas as pessoas que tivemos contatos,  

inclusive cozinha, dentre outros. Foi além de uma relação formal, então a gente se sentiu bem  

vindo, de fato, fomos recebidos de braços abertos, isso deu uma imagem bem positiva.
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