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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

Nos últimos anos, numerosas experiências de participação ativa da sociedade civil na definição 
de novos modelos de desenvolvimento destinados a melhorar os níveis de bem-estar de suas 
comunidades têm sido difundidas em nível local, nacional e internacional. Estas experiências 
podem ser enquadradas dentro do conceito de Economia Social e Solidária (ESS), que designa 
empresas e organizações (por exemplo, cooperativas, sociedades de ajuda mútua, associações, 
fundações e empresas sociais) que realizam atividades econômicas como uma ferramenta para 
o desenvolvimento social e humano dos indivíduos e suas comunidades (ILO, 2009; ILO e 
Euricse, 2017). A ESS se apresenta como uma importante forma de economia alternativa aos 
modelos de produção de bens e serviços típicos da economia dominante do sistema 
capitalista, capaz de dar origem a um paradigma de produção, consumo, trabalho e relações 
entre as pessoas mais humano, inclusivo e sustentável, contribuindo para a redução das 
desigualdades e a realização dos direitos humanos (em particular econômicos, sociais, políticos 
e culturais) (Morais e Bacic, 2020).  

A relevância da ESS e destes novos modelos participativos promovidos a partir de baixo 
(bottom-up) é de particular interesse devido à contribuição que podem dar para promover um 
processo de transformação da economia local, tanto em áreas urbanas quanto rurais, mais 
sustentável do ponto de vista social, cultural, ambiental e econômico. Isto se deve 
principalmente ao reconhecimento dos elementos constitutivos das organizações de ESS – 
autonomia, autogestão, participação voluntária, modelo de governança baseado na inclusão e 
na democracia participativa, economia plural - e seu impacto no fortalecimento da coesão 
social dentro das comunidades nas quais operam, dadas suas raízes locais. 

Dentro do vasto panorama das organizações ESS baseadas na participação direta dos 
habitantes de um determinado território e na valorização dos recursos locais, este projeto de 
pesquisa realizado por  Euricse e pelo CIRIEC-Brasil, dentro do projeto mais amplo de 
cooperação internacional "Brasil e Trentino: novas oportunidades de desenvolvimento 
compartilhado 2019-2021", visa promover e fortalecer, de forma transversal, novos modelos de 
organização da produção nos setores agrícola e de turismo (dois setores muito próximos). 
Entretanto, se, por um lado, as organizações de ESS que ali operam têm um impacto 
significativo no território em termos de desenvolvimento sustentável, por outro, elas mostram 
algumas fragilidades causadas principalmente pelo reconhecimento limitado de seu potencial 
em termos de revitalização dos territórios (especialmente os marginais) por parte das 
instituições públicas, do mercado e da sociedade em geral. Daí a consequente ausência de 
políticas públicas específicas e de redes de apoio adequadas para apoiar a gestão e o 
desenvolvimento dessas organizações de forma coerente com suas especificidades e objetivos 
socioeconômicos. 

Para atingir este objetivo, de um ponto de vista metodológico, foram selecionados quatro 
estudos de caso, sendo dois no Brasil e dois na Itália. Os estudos de caso foram realizados 
através de entrevistas (realizadas pessoalmente ou à distância como foi possível durante a 
pandemia de Covid-19), a administração de um questionário aos representantes das 
organizações, e a análise de materiais e documentos relevantes. Esses procedimentos 
proporcionaram uma visão abrangente das informações mais gerais sobre as organizações em 
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estudo, sua história, atividades atuais e dinâmica de funcionamento interno, bem como as 
relações que essas organizações estabeleceram em nível local com a administração pública e 
outros atores do ecossistema. Todos esses elementos foram utilizados para identificar os 
mecanismos e ferramentas adequados para apoiar e aprimorar o trabalho dessas organizações. 

Finalmente, foram analisadas as diferentes trajetórias de crescimento (escala) implementadas 
(ou em implementação) pelas quatro experiências destinadas a replicar, difundir e fortalecer 
essas formas organizacionais. 

As estratégias de crescimento estão ligadas ao desenvolvimento de ações inovadoras que 
podem contribuir para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e de suas comunidades, 
especialmente - mas não apenas - no que diz respeito aos mais vulneráveis. É nesta perspectiva 
que o conceito de inovação social - ou seja, a capacidade de produzir um impacto positivo nos 
sistemas sociais - ganhou muito espaço em estudos recentes. Como resultado, a esfera teórica 
e conceitual nesta área, assim como as metodologias para sua aplicação e replicação no 
mundo real, cresceram substancialmente (Bolzan, 2021). 

A escalabilidade de uma inovação social é definida como "o momento em que um projeto 
atinge o nível de desenvolvimento planejado e pode, portanto, ser implementado em maior 
escala" (Bolzan, 2021: 175). Nesta perspectiva, compreender os mecanismos por trás de tal 
estratégia permite ampliar o alcance da própria inovação social, aumentando seu impacto 
social. Ao mesmo tempo, é importante destacar que uma inovação social, quando sujeita a 
estratégias de escalonamento, envolve mudanças substanciais em seus elementos 
constituintes, que incluem conhecimento, experiência e credibilidade. Isto implica, portanto, 
pensar no impacto social de uma forma muito mais ampla do que pequenas mudanças 
orientadas para o resultado final da ação implementada. 

Em relação aos tipos de escala, Riddel e Moore (2015) sugerem três formas de "escalabilidade" 
de inovações sociais: scaling out, scaling up e scaling deep. A primeira refere-se à capacidade 
de divulgar a inovação social em outras áreas geográficas (replicabilidade da inovação); a 
segunda refere-se à possibilidade de que a inovação social tenha impacto e produza mudanças 
institucionais, políticas e legislativas (mudança das "regras do jogo"); e a terceira influencia "os 
corações e mentes" das pessoas envolvidas, produzindo transformações em termos de valores, 
crenças, hábitos, relacionamentos, etc. (mudança cultural).  

Os estudos de caso analisados e discutidos neste relatório se convergem pelo fato de serem 
experiências de baixo para cima, através da participação ativa das comunidades, com o 
objetivo de (i) gerar novas oportunidades de emprego e renda para os habitantes, (ii) promover 
a inclusão social e (iii) dar origem a novos modelos de desenvolvimento local mais sustentáveis 
do ponto de vista econômico, social e ambiental. 

Nesta perspectiva, o relatório está dividido em três partes. 

As duas primeiras partes apresentam os estudos de caso realizados no Brasil e na Itália, 
respectivamente. Os quatro casos são apresentados seguindo a mesma estrutura: a) 
informações gerais; b) modelo organizacional; c) atividades. O objetivo é destacar as principais 
características e especificidades que distinguem essas experiências e seus métodos de 
operação. 
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A terceira parte, após uma breve comparação entre as diferentes experiências tratadas, a fim 
de identificar pontos em comum e divergências, é dedicada à discussão dos principais 
resultados que emergiram da pesquisa, destacando as diferentes estratégias de crescimento 
perseguidas pelas quatro organizações e suas ações para contribuir para a busca dos objetivos 
estabelecidos na Agenda 2030. Os resultados da pesquisa empírica foram utilizados para 
elaborar algumas recomendações políticas para instituições públicas e privadas que - levando 
em conta as especificidades sócio-territoriais de cada localidade - pretendem adotar medidas 
específicas tanto para fortalecer o trabalho das organizações estudadas quanto para 
desenvolver projetos de formação e de aperfeiçoamento das competências locais, a fim de 
incentivar o surgimento de modelos similares e acompanhar aqueles que desejam criar 
empresas similares em outros territórios, tanto no Brasil como na Itália. 

Finalmente, as conclusões do relatório resumem os resultados para destacar o potencial que as 
experiências de ESS estudadas têm em iniciar e apoiar novos processos de democracia 
participativa e inovação social, baseados no envolvimento direto e ativo da população local na 
busca do interesse geral da comunidade. 
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PPAARRTTEE  11::  EESSTTUUDDOOSS  DDEE  CCAASSOO  NNOO  BBRRAASSIILL 

11..11 IInnttrroodduuççããoo  

Os dois empreendimentos brasileiros estudados são: Associação das Mulheres Assentadas do 
Assentamento Monte Alegre Seis (AMA) e a Associação de Mulheres da Agricultura Familiar e 
Luta Camponesa de Araraquara e Região (AMCA). Ambas as associações situam-se no 
município de Araraquara, localizado no interior de São Paulo (estado mais rico do Brasil), a 270 
km da capital paulista, em um território de, aproximadamente, 1.003 km² (total) e 77 km² de 
área urbana (IBGE, 2021). Com uma população estimada de 238 pessoas para o ano de 2020 – 
destes, quase 6.000 habitantes se localizam nas zonas rurais (conforme Censo de 2010) – e 
Produto Interno Bruto (PIB) per capita, em 2018, de R$ 40.253 (cerca de US$ 7.190 considerando 
o dólar a R$ 5,60), esta cidade possui forte dinamismo associado ao agronegócio, sobretudo 
por meio de empresas sucroalcooleiras e madeireiras. Além disso, do ponto de vista nacional, 
Araraquara atua fortemente na produção para exportação (de matérias como laranja e cana-de-
açúcar), demonstrando a existência simultânea de estruturas fundiárias concentradas e 
pequenas propriedades de terra onde moram famílias assentadas, agricultores e onde atuam 
alguns empreendimentos econômicos solidários (EES) – como a AMA e a AMCA. 

Essas organizações nasceram a partir da iniciativa das próprias mulheres, membros dos grupos 
e moradoras das comunidades onde estão assentadas, sob o objetivo de auferir renda em um 
contexto de vulnerabilidade social. A AMA e a AMCA voltam-se para a produção e consumo 
sustentáveis de produtos agrícolas, fomentando a comunidade, o turismo rural e os valores da 
solidariedade, reciprocidade e consumo consciente. 

Ambas as organizações estão situadas em assentamentos rurais (em zonas periféricas do 
município e de relativa vulnerabilidade socioeconômica), sendo um deles (assentamento Monte 
Alegre, onde encontra-se a AMA) gestado pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São 
Paulo (ITESP) e outro (assentamento Bela Vista do Chibarro, onde localiza-se a AMCA) 
associado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), órgão vinculado à 
Secretaria Estadual Paulista da Justiça e da Defesa da Cidadania, com atuação ligada à 
promoção da democratização do acesso às terras em benefício de posseiros, quilombolas, 
trabalhadores rurais sem-terra etc.   

Antigamente, o assentamento Monte Alegre era propriedade das “Ferrovias Paulistas S/A” 
(FEPASA), onde utilizava-se do espaço para a produção de dormentes e eucalipto. Atualmente, 
a área possui aproximadamente 3.900 hectares, ocupando, além de Araraquara, dois 
municípios do entorno, a saber, Matão e Mutuca. O assentamento Bela Vista está localizado na 
região sul de Araraquara, em uma área de 3.400 hectares aproximadamente, onde situava-se 
uma antiga usina açucareira (Usina Tamoio). Isso evidencia que AMA e a AMCA têm parte de 
suas histórias associadas às lutas pela reforma agrária e que, através da ocupação responsável, 
utilizam do território para o próprio suprimento dos indivíduos envolvidos nos EES e para a 
fabricação de uma diversidade de produtos naturais e orgânicos (tais como pães, bolos, doces 
diversos etc.), que transformam-se em importantes meios de abastecimento às comunidades e 
à cidade através de sua comercialização.  

Da perspectiva da conexão com o território, é importante enfatizar que tanto a AMA quanto a 
AMCA, especialmente por situarem-se em uma localidade vulnerável socioeconomicamente, 
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favorecem às suas comunidades no sentido de fomentar o desenvolvimento econômico e social 
local. Isso porque esses empreendimentos são característicos da ESS, bem como ambas as 
associações têm como denominador comum a figura da mulher como pilar da existência desses 
empreendimentos.  

 

11..22 IInnffoorrmmaaççõõeess  ggeerraaiiss  

1.2.1 AMA - Associação das Mulheres Assentadas do Assentamento Monte Alegre Seis 

A AMA é uma associação criada em 2008 como forma alternativa de trabalho e geração de 
renda para cerca de 25 mulheres que já habitavam o assentamento Monte Alegre VI desde os 
anos 1990, em Araraquara.  

Em um contexto onde as oportunidades de obtenção de renda associavam-se 
fundamentalmente ao comércio de verdura e animais, essas mulheres viram na produção 
culinária artesanal uma alternativa que as inspiraram. Além da geração de renda, o grupo 
passou a ser visto como uma semente de fomento cultural, técnico e educacional às suas 
mulheres, que poderiam compor uma associação capaz de impactar positivamente o território 
em termos de desenvolvimento sustentável (como consta em seu Estatuto, reformulado em 
2021), além de possibilitar uma forma de maior proximidade com a natureza e a família. 

Antes de atuar como associação efetivamente, o grupo já desenvolvia as suas atividades desde 
2002, por meio da produção e venda de alguns desses produtos no terminal de ônibus de 
Araraquara – viabilizado por meio do Programa "Direto Do Campo", da Prefeitura local, que 
consistia em fomentar a comercialização direta da produção agrícola familiar, por meio da 
promoção de formas de levar os produtos produzidos nos assentamentos à cidade, para a sua 
comercialização, que incluíam: produtos hortifrutigranjeiros, conservas, doces, produtos 
derivados do leite e da industrialização artesanal, artigos oriundos do artesanato rural e outros 
gêneros alimentícios1. 

O interesse em formar um grupo de mulheres confeiteiras aconteceu especialmente após a 
realização de cursos de panificação e confeitaria, viabilizados por instituições do Sistema S – 
como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) – e desenvolvidos na Cozinha 
Experimental de uma escola localizada no próprio assentamento Monte Alegre. A partir de 
então, a ideia de montar uma padaria no assentamento Monte Alegre VI para o 
desenvolvimento das atividades floresceu no seio do grupo. 

A construção da padaria demandava um importante levantamento de recursos, além da 
formalização do grupo como uma associação, para fins de obtenção de recursos provenientes 
do Orçamento Participativo (OP)2 do governo local, no valor de R$ 50.000, para a construção do 

	
1 Para mais informações, consultar: http://leismunicipa.is/fbljc 
2 O orçamento participativo (OP) em Araraquara foi implantado em 2001. No Brasil, o OP é um mecanismo 
governamental de democracia participativa que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos 
públicos, geralmente o orçamento de investimentos de prefeituras municipais para assuntos locais, através de 
processos de participação da comunidade. Os resultados costumam ser obras de infraestrutura, saneamento, 
serviços para todas as regiões da cidade. 
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local e compra de equipamentos. Após muitos desafios, este objetivo foi finalmente 
contemplado em 2008, quando o grupo se formalizou como associação (em 1 de outubro de 
2008) e auferiu recursos financeiros provenientes do OP do município, que viabilizou a 
construção da Padaria Comunitária3 (inaugurada em 14 de dezembro de 2008), com capacidade 
para produção de pães, bolos e doces, além de possibilitar a comercialização dos produtos e 
um espaço para a recepção dos clientes. 

Entre o processo do nascimento do projeto até o dia de sua inauguração, a organização interna 
da associação amadureceu-se e estruturou-se com o suporte de algumas universidades 
presentes no território: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), que, 
por meio da Incubadora de Empreendimentos Solidários do Nordeste do Estado de São Paulo 
(INCONESP)4, conseguiu doações de alguns equipamentos para a padaria, além de oferecer, 
durante todo o processo, suporte na estruturação da gestão interna do empreendimento 
(papel que hoje é exercido pelo Núcleo de Extensão e Pesquisa em Economia Solidária, 
Criativa e Cidadania (NEPESC)); Universidade de Araraquara (UNIARA), que, dentre muitos 
suportes oferecidos à AMA, foi responsável pela parte das análises nutricionais e doação das 
etiquetas com os dados dos produtos comercializados pelo grupo, além de contribuir para a 
constante melhoria da qualidade dos mesmos. Além disso, muitas mulheres doaram 
equipamentos particulares para o uso coletivo na padaria, além de disponibilizarem outros 
recursos intangíveis, como suas experiências próprias, o contato prévio delas com a 
comunidade e outros atores locais (da prefeitura e universidades), além de fomentarem as 
articulações com os clientes (turistas, ciclistas etc.) frequentadores do local. 

 

1.2.2 AMCA - Associação de Mulheres da Agricultura Familiar e Luta Camponesa de 
Araraquara e Região 

A AMCA é uma associação que iniciou suas atividades em 2014 a partir da iniciativa de 6 
mulheres5 que buscavam fontes alternativas de trabalho e renda no assentamento onde viviam. 
Situada no Assentamento Bela Vista Do Chibarro, a associação passou por diversas etapas 
formais e jurídicas até chegarem ao formato atual do grupo, e, desde 2017, possuem Estatuto e 
formalização. 

O interesse em formar o grupo surgiu por uma busca das mulheres por maior autonomia 
financeira e geração de renda no assentamento em que viviam. Durante cerca de 3 anos, as 
mulheres esforçaram-se na missão de elaboração do Estatuto e formalização, que permitiria 
maior autonomia do grupo em diversos aspectos, como auferimento de crédito e melhoria no 
desenvolvimento das atividades da associação.  

No início de sua trajetória, a AMCA tinha por objetivo a comercialização de produtos 
agrícolas/hortifrúti produzidos no assentamento de forma sustentável e agroecológica, sem o 

	
3 Como consta no questionário, a padaria é de responsabilidade da prefeitura local e está instalada no assentamento 
Monte Alegre VI, de propriedade do ITESP.	
4 O INCONESP não existe mais atualmente. Hoje, o grupo responsável pela função da incubação desses grupos é o 
Núcleo de Extensão e Pesquisa em Economia Solidária, Criativa e Cidadania (NEPESC), também ligado à UNESP. 
5 Conforme entrevistas realizadas com membros da associação, algumas das mulheres já haviam tido contato e/ou 
participado de organizações no formato de associações antes de integrarem a AMCA (bem como sindicatos e outros 
tipos de movimentos sociais).	
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uso de agrotóxicos (dada a experiência que praticamente todas as mulheres já tinham com a 
agricultura no assentamento). E, após a realização de cursos de alimentos (como panificação e 
confeitaria) – viabilizados através de parcerias com a Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) e SENAR – , as mulheres inseriram em sua gama de produtos comercializados pães, 
bolos e geleias (para os quais também se utilizada, como parte dos insumos, os alimentos 
produzidos na própria horta do assentamento). Além disso, também realizaram cursos por meio 
do SEBRAE (sobre empreendedorismo), UNIARA (curso de fabricação de geleia) e Núcleo de 
Estudos em Agroecologia e Economia Feminista (NEA), do Instituto Federal de Educação, 
Ciências e Tecnologia São Paulo (IFSP), campus Matão, que também contribuiu para 
potencializar a atuação dessas mulheres em sua comunidade. 

A AMCA também contou com apoio do Sindicato dos Trabalhadores(as) na Agricultura Familiar 
de Araraquara, que, através do auxílio direto da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar do Estado de São Paulo (FETAESP), auxiliou grupos como a AMCA no estabelecimento 
de contatos para a realização de cursos de interesse da associação, dentre outros feitos6. 

No ano de 2017, a associação conquistou um espaço para desenvolver as suas atividades: a 
Cozinha Comunitária do assentamento (lugar de um antigo centro comunitário desocupado, 
que pertencia ao INCRA). Este processo teve o apoio da Prefeitura local, que disponibilizou a 
mão-de-obra necessária para a construção do estabelecimento, mas os recursos investidos na 
reforma e compra de equipamentos advieram da própria associação (que, segundo entrevista, 
representou um valor menor que R$ 10.000). Esta conquista foi fundamental, inclusive, para 
diminuir a pressão familiar (e patriarcal) existente sobre essas mulheres, devido à execução das 
atividades do grupo em seus próprios lares antes da construção da cozinha. 

 
11..33 AAttiivviiddaaddeess  

1.3.1 AMA - Associação das Mulheres Assentadas do Assentamento Monte Alegre Seis 

A padaria tem suas atividades dirigidas ao público em geral, sendo os turistas e ciclistas 
frequentadores do local, os moradores do assentamento Monte Alegre e os habitantes do 
município (respectivamente) os principais públicos. As principais atividades desenvolvidas por 
essas mulheres são: produção dos insumos agrícolas e produtos de panificação artesanais e 
sustentáveis para venda (como pães, bolos e sucos), além da revenda de alguns produtos 
industrializados (como refrigerantes).  

A padaria funciona todos os dias da semana. Aos finais de semana, a padaria recebe com mais 
frequência os turistas e ciclistas que frequentam a região.  

 

 

	
6 A atual presidente da associação teve a oportunidade de participar ativamente neste processo, tendo em vista a 
sua participação em uma capacitação para atuação em sindicatos promovida pela Comissão Nacional da 
Trabalhadora Rural da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), em Brasília (DF), 
resultando em sua inclusão no Sindicato da Agricultura Familiar da região de Araraquara como representante do 
assentamento. 



	
	

 
 
	

10 

FFiigguurraa  11..  PPaaddaarriiaa  ddaa  AAMMAA  aaiinnddaa  ccoomm  oo  nnoommee  
aannttiiggoo  

FFiigguurraa  22..  PPaaddookkaa  nnooss  ddiiaass  aattuuaaiiss  

  

Fonte: Paula (2020). Fonte: acervo interno. 

  

Mesmo após a abertura da padaria, as mulheres continuaram a especializar-se por meio da 
realização de novos cursos de culinária, panificação, comercialização, empreendedorismo e 
boas práticas alimentares (entre outros), realizados pelo ITESP e SENAR através de parcerias 
estabelecidas entre as universidades do território. Hoje, as mulheres produzem uma variedade 
de produtos alimentícios e artesanais, que são comercializados na padaria da associação e, às 
vezes, em algumas feiras que ocorrem de modo esporádico no município.  

Atualmente, o grupo conta com 4 mulheres associadas que trabalham e tomam decisões de 
modo coletivo (por meio de assembleias ou por consenso, quando a demanda não necessita 
passar por assembleia), contando, em alguns momentos, com suportes externos de atores já 
mencionados (mas que não pesam diretamente nas decisões da associação).  

O comércio dos produtos na própria padaria é favorecido pela proximidade com o “Circuito 
dos Sabores”, por onde passam muitos turistas e também um conjunto de aproximadamente 
150 ciclistas, que, aos finais de semana, fazem o uso das estradas do assentamento para a 
realização de trilhas e aproveitam para desfrutar das belezas naturais do local e dos produtos 
comercializados pela padaria (utilizada como ponto de encontro pelos ciclistas).  

Esse tipo de contato construído entre os produtores e os clientes por meio do Circuito permitiu 
ampliar a visibilidade da AMA e melhorar o acesso aos mercados dos produtos alimentícios e 
artesanais produzidos pelo grupo, além de fomentar o turismo rural e contribuir com a geração 
de renda, trabalho e desenvolvimento sustentável para o local. É, portanto, um processo que 
tem contribuído com a criação de novos valores junto à comunidade. 

No que se refere aos ganhos monetários, segundo as mulheres do grupo, as vendas diárias 
resultam em uma média de R$ 350/dia, mas já chegaram ao patamar de R$ 700/dia em dias 
movimentados. Considerando o salário mínimo brasileiro (em 2021) de R$ 1.100 (ou US$ 192), 
mensalmente se pode estimar vendas médias mensais de R$ 10.500. Deduzindo os custos de 
produção, mão de obra e demais despesas (fixas e variáveis), cada mulher recebe uma renda 
aproximada de cerca de R$ 1.000 por mês. 
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Do ponto de vista da administração e gerenciamento das finanças, o grupo conta com um 
contador especializado (contratado), além de um computador, onde as mulheres realizam 
controles internos pontuais – ponto este que será detalhado mais adiante. 

Da perspectiva de melhorias futuras, as mulheres alegam necessitar de ampliações e melhorias 
ligadas à padaria (que não pode ser reformada sem o aval da Prefeitura local) e ao atendimento 
aos clientes, bem como consideram a possibilidade de efetuarem vendas por canais digitais e 
online7. Além disso, também almejam a compra de um automóvel para facilitar o deslocamento 
até o centro urbano do município. Uma possibilidade é a utilização de alguns recursos 
conquistados pelas mulheres recentemente por meio de editais e programas específicos (que 
contou com o suporte da UNESP e da Prefeitura local para a sua efetivação), tais como: 

• Conquista do Prêmio Usinas do Trabalho, em agosto de 2014, promovido pela Consul e 
Instituto Consulado da Mulher, no valor de R$ 5.000 e mais outros prêmios físicos (freezer, 
refrigerador e fogão). A iniciativa é um reconhecimento aos EES onde atuam mulheres em 
todo o Brasil, nas áreas de alimentação e lavanderia, que geram renda e oportunidade de 
trabalho por meio do empreendedorismo solidário. Adicionalmente, a AMA recebeu, 
durante um período de 2 anos, assessoramento do Instituto Consulado da Mulher 
capacitações em áreas técnicas e processos administrativos, elaboração de planos de 
negócios, cursos técnicos e doações de eletrodomésticos da Consul para produção, entre 
outros serviços; 

• Aprovação de um projeto pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária (PROEX), em 2019, 
com o título “Enriquecimento de saberes populares em produtos de panificação: o caso 
da Padoka do Assentamento Monte Alegre”, que tem como objetivo central o de 
aprimorar quatro processos inerentes ao funcionamento da Padoka: o de gestão 
administrativa; o de gestão econômica; o de logística e o de gestão da produção e 
conservação dos alimentos (este último incluindo o foco nos aspectos nutricionais); 

• Em 2021, Prefeitura local disponibilizou um edital para o “Prêmio Fúlvia Magrini: Mulheres 
que Empreendem 2021”, sendo um dos prêmios um valor monetário de R$ 7.500 para 4 
EES: a AMA foi contemplada com o segundo lugar; 

• Conquista da Lei Aldir Blanc (com auxílio do NEPESC), que disponibilizou um total R$ 
12.000 ao grupo. 

Para as mulheres da AMA, os principais pontos fortes da organização hoje são: o foco na 
qualidade dos produtos e no atendimento aos clientes; funcionamento harmonioso do grupo, 
que se aplica desde às decisões relacionadas à produção até financeiras e administrativas; e, 
como grupo, elas se consideram abertas a novas possibilidades e desafios que possam 
contribuir com a melhoria e o crescimento da organização. Por outro lado, consideram pontos a 
serem melhorados os seguintes: maiores aprimoramentos para as mulheres, em especial no 
sentido de melhorar o gerenciamento da organização, como noções de contabilidade, 
administração, finanças e recursos tecnológicos (como o uso de computadores e programas 
apropriados para o gerenciamento da associação). Além disso, pela distância considerável do 
assentamento ao centro da cidade, as mulheres enfrentam problemas de logística quando 

	
7 Nos dias atuais, a AMA dispõe de contas associadas ao Facebook e Instagram, mas apenas para divulgação dos 
produtos, e não para a realização de vendas (ainda). 
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precisam comparecer em algum evento ou feiras que ocorrem na cidade, por não disporem de 
meios próprios de locomoção (contam apenas com meios de seus próprios maridos, em 
algumas situações específicas). 

Outro ponto delicado e de negativa influência sobre o grupo é o machismo8 que ainda pesa 
sobre as mulheres, especialmente sobre as mulheres do campo. Todas as mulheres da AMA 
enfrentam duplas ou triplas jornadas de trabalho, articulando as atividades da padaria aos 
afazeres domésticos e de família (divisão sexual do trabalho). Além disso, também existe um 
teor machista e patriarcal que ainda vigora em um contexto de mulheres na liderança. As 
causas do problema mencionado têm suas raízes na formação social e cultural brasileira, 
marcadas por forte peso do patriarcado sobre as mulheres, o que oprime o espaço de 
autonomia da mulher em sua própria família e na sociedade. Problemas dessa natureza são 
superados com profundas mudanças na consciência da população e por meio do fomento à 
educação de base das novas gerações. 

 

1.3.2 AMCA - Associação de Mulheres da Agricultura Familiar e Luta Camponesa de 
Araraquara e Região 

Assim como a AMA, a AMCA atua no setor alimentício, desenvolvendo atividades ligadas à 
comercialização de diversos tipos de alimentos (direcionada ao público em geral) cultivados 
pelas mulheres em sua própria horta (como legumes, verduras e frutas), de forma sustentável e 
orgânica, além de produzirem outros tipos de produtos agroindustriais, como geleias, pães, 
bolos, biscoitos e farinha (também utilizando dos insumos produzidos no local). Conforme as 
entrevistas realizadas, o objetivo da AMCA é valorizar a história das mulheres camponesas e a 
agricultura familiar livre de agrotóxicos, garantindo renda e capacitação às integrantes. 

 

FFiigguurraa  33..  LLooggoottiippoo  ddaa  AAMMCCAA  FFiigguurraa  44..  HHoorrttaa  ddaa  AAMMCCAA  

  

Fonte: acervo interno. Fonte: acervo interno. 

	
8 Em inglês, definido como “sexist”, “misogynist” ou “chauvinism”, significa um comportamento (no geral 
proveniente dos homens) que rejeita a igualdade de condições sociais e direitos entre homens e mulheres, 
geralmente observado pela diminuição da figura da mulher perante ao homem.  No Brasil, o machismo tem suas 
raízes no patriarcalismo, uma cultura onde a figura do pai era tida como autoridade, sendo toda a família submissa 
ao seu poder.	
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Hoje, o grupo conta com 14 mulheres, todas participantes ativas da associação, inclusive na 
tomada de decisões (que acontece de modo coletivo)9. A venda dos produtos ocorre no 
próprio assentamento (em formato de retiradas no local ou por serviço de delivery, para o qual 
contratam, quando necessário, uma pessoa para efetuar a entrega dos produtos) e, de modo 
mais intensivo, em feiras e eventos que acontecem esporadicamente no município, sendo 
alguns deles na UNESP e na UNIARA.  

No assentamento Bela Vista acontece algo semelhante ao Circuito dos Sabores do Monte 
Alegre, que é o “Turismo Rural Bela Vista” (ou “Café com Coronel”), um projeto que ainda não 
foi implementado, mas que tem por objetivo criar um espaço de turismo rural, de modo a 
aproveitar a história, a cultura e as curiosidades existentes no local.  

Nos dias atuais, além das atividades destacadas, a AMCA também realiza doações de parte de 
sua produção para comunidades necessitadas, em parceria com a UNESP e o Grupo Viva, uma 
associação formada por voluntários cujo objetivo é atuar no amparo aos moradores de rua em 
Araraquara, por meio do fornecimento de alimentação, produtos de higiene pessoal, roupas e, 
acima de tudo, dignidade, com vistas à reinserção familiar e social deste grupo marginalizado.  

Outra conquista importante do grupo foi obtida em maio de 2020, quando a AMCA foi 
contemplada com a certificação comunitária de Produção Orgânica, fornecida pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por seu quintal produtivo onde são cultivados 
alimentos respeitando a cultura agroecológica, sem o uso de agrotóxicos. Em 2021, a 
associação também auferiu recursos da Lei Aldir Blanc, no valor de R$ 15.000 (sob o suporte do 
NEPESC/UNESP), e um prêmio monetário no valor de R$ 7.500 através do “Prêmio Fúlvia 
Magrini: Mulheres que Empreendem 2021” (com o suporte da Prefeitura local). 

Em se tratando da receita da associação, não foi possível identificar, precisamente, o valor 
mensal auferido pela comercialização dos produtos. De forma aproximada, constatou-se que o 
faturamento do empreendimento é de R$ 2.000/mês (cerca de 2 salários mínimos brasileiro), 
sendo este valor proveniente da venda de legumes e verdura (em sua maior parte) e de pães, 
bolos e geleias (em menor fração). Deduzindo os custos de produção e demais despesas (fixas 
e variáveis), cada membro do grupo chega a auferir entre R$ 300 a R$ 800 mensalmente. 

No quesito financeiro e administrativo, o grupo carece de um controle mais rigoroso. 
Diferentemente da AMA, a AMCA não possui contador ou algum profissional com capacidade 
técnica adequada para efetuar o controle e administração das contas do empreendimento; 
apenas possuem, de modo informal, uma Tesoureira (do próprio grupo), que faz a gestão 
básica das finanças (mas apenas em papel, por não dispor de computador para esta finalidade). 
A grande maioria das mulheres do grupo não possui um conhecimento aprimorado para 
gerirem financeiramente a associação; e, conforme as respostas obtidas no questionário, o 
gerenciamento das contas acontece de forma bem simples, dividindo-se as despesas fixas 
(energia elétrica, combustível, gás etc.) e variáveis (reposição de materiais, equipamentos e 
insumos necessários à produção e pagamento de um salário para cada mulher, conforme as 
horas despendidas no trabalho). 

	
9 Geralmente, quem mais responde pela associação em momentos de estabelecimento de contatos, parcerias e/ou 
realização de entrevistas são a presidente e a vice-presidente da associação. Porém, reitera-se que as decisões 
internas são tomadas de modo coletivo. Esses cargos são rotacionados, conforme Estatuto, a cada 3, 4 ou 5 anos. 
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Dentre os desafios que a AMCA ainda enfrenta, destacam-se: a necessidade de rotulagem de 
seus produtos conforme normas técnicas aplicadas a produtos alimentícios; dificuldade de 
locomoção até o centro urbano do município, para o qual necessitam de um carro – apenas 
uma das mulheres possui carro próprio, que, muitas vezes, é muito utilizado para o transporte 
das mercadorias até o centro urbano do município –; falta de um ponto fixo para 
comercialização dos produtos; necessidade de contratação de um contador, a fim de melhor 
gerirem as finanças da associação; e melhorias em seus canais de vendas (que possam permitir 
vendas em formato online, por exemplo). Em se tratando da Cozinha, atualmente a mesma está 
em funcionamento apenas com recursos obtidos pelas receitas da associação, mas carece de 
reparos em suas instalações, a fim de atender a exigências de padrões sanitários e físicos do 
local, o que inclui, inclusive, a compra de novos equipamentos. Ademais, inclui-se nesta 
reforma a instalação de equipamentos que possam reforçar a segurança da Cozinha. 

Para essas mulheres, existe, além de todas as dificuldades, um sentimento de vitória por terem 
sido capazes de formar um grupo de mulheres, mesmo diante de muitas pressões (inclusive 
culturais, patriarcais e machistas). Também relatam sentir satisfação pela fato de a AMCA ser 
uma associação com responsabilidade social e ambiental, demonstrada pela forma como se 
executam o cultivo e a produção dos alimentos e mercadorias (de modo orgânico, sem a 
utilização de agrotóxicos e respeitando os preceitos agroflorestais), além de terem uma 
atenção especial para com as próximas gerações, dada a preocupação com o núcleo familiar 
(visto que muitas mulheres são, inclusive, parentes), visando transmitir aos filhos, netos e afins 
um sentimento de responsabilidade com o meio ambiente e o reconhecimento das lutas sociais 
e agrárias que perduram gerações. 

 

11..44 MMooddeelloo  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

Ambas as associações são formadas inteiramente por mulheres, que são responsáveis por 
gerirem e administrarem as respectivas organizações. Segundo Machado et al. (2003) e Feuser 
et al. (2016), as mulheres têm assumido posições de liderança de forma crescente ao longo dos 
últimos anos (no Brasil e no mundo), por motivações de natureza econômica (gerando 
ocupações para elas e para outras pessoas), social (possibilitando o equilíbrio entre trabalho e 
família) e política (aumentando a sua autonomia). 

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, cerca de 
46% do total de empreendedores eram mulheres. Dentre as mulheres empreendedoras, 
aproximadamente 45% são chefes de família (percentual com crescimento de quase 20% desde 
2015). Em contrapartida, essas mulheres possuem uma renda menor que a dos homens 
empreendedores em cerca de 22%. 

Em se tratando da AMA e da AMCA, estas associações possuem mecanismos de organização e 
gestão econômico-financeiras e administrativo-contábil ainda muito simples, características 
desses tipos de organizações, que não encaixam-se, em sua essência, aos modos de 
organizações das micros e pequenas empresas “tradicionais”. Por possuírem baixos níveis de 
escolaridade, as mulheres costumam realizar atividades rotineiras, com planejamentos de curto 
prazo (a cada semana ou mês, por exemplo) e, uma vez por ano, traçam um panorama anual 
(discutido em Assembleia ordinária).  
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Adicionalmente, a AMA participa das reuniões junto ao Conselho Municipal de Economia 
Solidária de Araraquara, órgão responsável pelo estabelecimento, acompanhamento e 
avaliação de políticas públicas municipais de trabalho, emprego e renda, além de propor 
medidas e sugestões acerca dessas pautas. Neste Conselho, a AMA ocupa um dos três lugares 
como representante de EES – neste Conselho, a AMCA não participa até o momento.  

A figura abaixo mostra a estrutura de governança das duas associações, cuja participação 
voluntária é um dos pilares essenciais para o funcionamento desse tipo de organização: 

  

FFiigguurraa  55..  EEssttrruuttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  AAMMAA  ee  ddaa  AAMMCCAA  

 

Fonte: elaboração própria. 
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PPAARRTTEE  22::  EESSTTUUDDOOSS  DDEE  CCAASSOO  NNAA  IITTÁÁLLIIAA 

22..11 IInnttrroodduuççããoo  

Nas páginas seguintes, serão apresentados e analisados dois estudos de caso selecionados no 
território italiano. Ao contrário das experiências brasileiras, as realidades aqui discutidas se 
diferenciam significativamente tanto na forma jurídica adotada quanto nas atividades 
realizadas. Por um lado, a análise se concentra na experiência da Arvaia CSA, organização com 
sede em Bolonha, empenhada em agricultura sustentável. Por outro lado, o segundo caso 
apresentado é o projeto ViviGrumes que incorpora, em suas atividades, o modelo de turismo 
comunitário. 

Antes de descrever em detalhes as principais características das experiências examinadas, é 
necessário especificar brevemente o que se entende por modelo CSA e o que é turismo 
comunitário. 

• Comunidades que Sustentam a Agricultura (CSA) 

As CSA, Comunidades que Sustentam a Agricultura, trazem a base conceitual da experiência 
de agricultura orgânica japonesa, fundada a partir de um grupo de cooperativas agrícolas pelo 
filósofo Teruo Ichiraku em 1971. Desde os anos 70, portanto, as CSA têm se desenvolvido em 
todo o mundo, dos Estados Unidos à Europa. Com base na evolução específica iniciada em 
cada país, as CSA assumiram características e denominações diferentes: AMAPs na França, 
Recíprocos em Portugal, e CSAs na América e Canadá (Genova e Piccoli, 2019). Com relação à 
importância do fenômeno, se observa que na Europa, em 2015, foram mapeadas cerca de 4.792 
CSAs, capazes de produzir alimentos para um milhão de pessoas (Perényi et al., 2016). 

Normalmente, as CSA surgem com base em quatro modelos diferentes: por iniciativa dos 
produtores, por iniciativas lideradas pela comunidade, através de acordos entre produtores e 
comunidades, por empresas de propriedade da comunidade. Então, tem-se que as CSA são 
“um fenômeno multifacetado, fortemente ancorado em contextos territoriais específicos e, 
portanto, não somente em um modelo único” (Genova e Piccoli, 2019). No entanto, em cada 
experiência é possível identificar pelo menos dois elementos recorrentes. 

Em primeiro lugar, quando falamos de CSA, nos referimos a um acordo entre o produtor 
agrícola e o consumidor, que, a partir do compartilhamento de valores, objetivos e confiança, 
está orientado a compartilhar também “responsabilidades, riscos e oportunidades da produção 
agrícola” (Genova e Piccoli, 2019). De fato, se este modelo garante ao produtor um trabalho, 
um reconhecimento econômico adequado e suficiente e, portanto, uma vida digna, ao mesmo 
tempo permite ao consumidor concordar com o produtor um preço justo que atenda às suas 
necessidades e possibilidades econômicas. 

Em segundo lugar, as CSA foram criadas para satisfazer a necessidade de produzir e consumir 
alimentos de alta qualidade e que sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e 
econômico, respeitando tanto as especificidades do território em que os produtos são 
produzidos quanto as pessoas e a dignidade de seu trabalho. As CSA foram criadas 
principalmente para dar um novo significado aos alimentos e aos valores associados ao seu 
consumo. No entanto, elas também visam recriar uma estrutura social significativa, baseada na 
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relação entre produtor e consumidor e no entrelaçamento das relações entre os próprios 
consumidores; vistos como membros de uma comunidade que se reúne em torno de uma nova 
infraestrutura social. Desta forma, são criados processos de aprendizagem e empoderamento 
coletivo e que, por sua vez, se traduzem em processos de capacitação individual. 

O modelo organizacional da CSA é, portanto, uma alternativa à produção/distribuição agrícola 
tradicional, não mais baseada nos princípios utilitários e individualistas do mercado, mas nos 
princípios de solidariedade e reciprocidade da economia social solidária. 

Em resumo, nas CSA: “a comunidade compartilha os riscos e os frutos da produção através da 
propriedade, do investimento, da divisão dos custos de produção ou do fornecimento de mão 
de obra” (Saltmarsh, Meldrum e Longhurst, 2011). 

• Turismo comunitário 

O turismo comunitário nasceu e se desenvolveu no século passado principalmente em países 
caracterizados por um sistema econômico e empresarial fraco e fragmentado (por exemplo, 
África, América Latina e Ásia). Especialmente em áreas marginais, rurais e montanhosas, onde o 
turismo nunca foi o setor motriz da economia local (por exemplo, Senegal, Tailândia, 
Zimbábue, Bolívia, Equador e Costa Rica). 

Na Itália, o turismo comunitário se difundiu no início dos anos 90, a partir de uma reflexão 
lançada pela AITR (Associação Italiana de Turismo Responsável) sobre o valor e os princípios 
universais do turismo responsável, do qual o turismo comunitário é certamente uma expressão. 
Para coroar esta reflexão, em 2002, a AITR aprovou uma Carta para o Turismo Responsável, 
chamada “Bel Paese Buon Turismo”, que propõe a promoção de um turismo, por um lado, 
fortemente orientado à valorização do patrimônio material e imaterial das comunidades locais 
e, por outro, voltado para a criação de novos empregos e empreendimentos. A carta identifica 
uma série de lugares como prioritários para hospedar experiências de turismo comunitário. 
Estas áreas têm características similares às dos países do hemisfério Sul onde o fenômeno se 
desenvolveu: poucos habitantes, alto risco de emigração, estrutura econômica e empresarial 
pobre, ausência de atividades sociais públicas e privadas (por exemplo, escolas, escritórios 
públicos, serviços sociais, bares, restaurantes, lojas, pontos de encontro). 

A partir das experiências promovidas em 2003 pelo GAL (Grupo de Ação Local) de Frignano e 
Appennino Reggiano, várias iniciativas destinadas a promover o turismo comunitário estão se 
difundindo na Itália: o Briganti del Cerreto, o Valle dei Cavalieri e o Innesto, todas experiências 
organizadas de forma cooperativa, assim como o projeto Trentino Vivi Grumes, sobre o qual 
concentramos nossa atenção nas páginas seguintes. 

O turismo comunitário representa, portanto, uma oportunidade para áreas desses territórios 
caracterizadas por comunidades pequenas e fortemente sujeitas ao risco de emigração. Nesses 
lugares, as comunidades se organizam para oferecer aos visitantes itinerários de interesse 
histórico-cultural, natural e paisagístico e atividades de valorização das produções locais 
(criação de gado, artesanato, agricultura). Tudo isso em harmonia com estilos de vida e 
sistemas de valores que se baseiam na história da comunidade local10. 

	
10 https://www.aitr.org/turismo-di-comunita/ 
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Desta forma, o turismo comunitário não só produz e distribui benefício econômico para a 
comunidade como um todo, mas também assegura que a própria comunidade adquira uma 
consciência de sua própria identidade sociocultural na medida em que é incentivada a protegê-
lo e preservá-lo. O turismo comunitário parece ser capaz de gerar um impacto “não apenas em 
termos econômicos, mas também em termos estruturais e infraestruturais (construção de 
edifícios, estradas e ativação de serviços), sempre em um marco de soberania da população na 
tomada de decisões, respeito à cultura local, sustentabilidade ambiental e compartilhamento 
dos benefícios gerados pelo turismo”11. 

O turismo comunitário (community based tourism) pode ser definido como “uma forma de 
turismo que visa incluir e beneficiar as comunidades locais, particularmente os povos indígenas 
e moradores de zonas rurais (ou seja, o mundo em desenvolvimento). Por exemplo, os 
moradores podem hospedar turistas em seus vilarejos, gerenciando e compartilhando os 
lucros". Um tipo de turismo que necessita do envolvimento da comunidade na determinação 
da estratégia turística e a partilha para toda a comunidade, tanto dos lucros econômicos 
quanto dos benefícios intangíveis gerados pela atividade turística. 

 

22..22 IInnffoorrmmaaççõõeess  ggeerraaiiss  

 
2.2.1 ARVAIA 

FFiigguurraa  66..  LLooggoottiippoo  ddaa  AArrvvaaiiaa   

 

Fonte: www.arvaia.it 

A Arvaia é a primeira CSA documentada na Itália. Nasceu em Bolonha (Emília Romanha) em 15 
de fevereiro de 2013, inspirada no modelo da alemã CSA GartenCoop12. A ideia de criação da 
Arvaia se desenvolveu graças à iniciativa de um grupo de pessoas que, atraídos pela 
experiência alemã, decidiu se engajar em um projeto semelhante, com o objetivo duplo de 
produzir produtos sustentáveis e de qualidade e também de criar um novo sistema relacional 
baseado na comunidade. Após um período de reflexão interna, o grupo promotor da ideia 
decidiu tornar o projeto CSA uma realidade por três razões fundamentais. 

Em primeiro lugar, a presença de terras públicas não utilizadas pertencentes ao 
município de Bolonha, em segundo lugar, o desejo de um grupo de pessoas de 
começar a trabalhar com esta experiência e, por último, a presença de uma situação 
fértil do ponto de vista social e de agregação [Entrevista Arvaia]. 

Em 2013, o grupo se estabeleceu formalmente como uma cooperativa agrícola e iniciou seu 
trabalho cultivando cerca de 3 hectares de terra nas instalações da cooperativa social Baobab. 

	
11 https://www.aitr.org/wp-content/uploads/2014/09/Il-turismo-di-comunit%C3%A0.pdf 
12 https://www.gartencoop.org/tunsel/	
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No final do primeiro ano de atividade, a Arvaia tinha cerca de 70 membros, 40 a mais do que o número 
inicial. Em 2015, a cooperativa ganhou um edital da Prefeitura de Bolonha e obteve a gestão dos 47 
hectares de terra onde atualmente opera. Trata-se de um terreno urbano, cercado por outras terras 
amplamente utilizadas por atividades industriais, terrenos residenciais e de agricultura intensiva. 

Por causa de uma série de eventos complexos, esta terra permaneceu parada e em 
um processo participativo, o Município de Bolonha sancionou o desejo dos 
cidadãos de transformá-la em uma área cultivada e/ou verde [Entrevista Arvaia]. 

Foi no final deste processo que o município cedeu o terreno em um edital, com uma concessão 
de 25 anos para seu uso. Nessa área, em 2016, a Arvaia começou a cultivar cereais e 
leguminosas e plantou o primeiro núcleo do pomar, em 2017. Durante este período, o assunto 
atraiu o interesse da comunidade: 

Ao longo dos anos, famílias e amigos aderiram ao projeto e também pessoas de fora 
conheceram o projeto e decidiram apoiá-lo [Entrevista Arvaia]. 

Atualmente, a Arvaia tem 560 sócios dos quais cerca de 220 – conhecidos como sócios 
fruidores – pagam cota anuais. Além dos sócios fruidores, a Arvaia também reconhece em seu 
estatuto a figura do sócio subvencionador. Como será explicado com mais detalhes nos 
parágrafos seguintes, de fato, a produção agrícola na Arvaia é financiada pelos sócios fruidores 
através do pagamento de uma cota anual, definida ano a ano com base no plano de safra. O 
pagamento da cota e o apoio econômico à produção agrícola, garante aos sócios o direito a 
uma parte da colheita que é distribuída por um período de cinquenta semanas por ano na sede 
da cooperativa e em 7 pontos diferentes de distribuição espalhados pela cidade de Bolonha. 

 

2.2.2 VIVIGRUMES 

FFiigguurraa  77..  LLooggoo  VViivviiGGrruummeess	

	
	
Grumes é localizado no município de Altavalle no Vale de Cembra (Trentino – Alto Adige). O 
município de Altavalle, nascido em 2015, é o resultado da fusão dos municípios de Grumes (em 
torno de 400 habitantes), Grauno (em torno de 100 habitantes), Valda (em torno de 200 
habitantes) e Faver (atualmente a sede municipal, em torno de 800 habitantes). O projeto 
ViviGrumes foi criado no início dos anos 2000, por iniciativa da antiga administração municipal 
de Grumes. A meio caminho entre Trento e o Vale de Fiemme, destinos mais turísticos, Grumes 
é uma pequena cidade que sofreu e sofre há anos com o despovoamento. A ideia de mobilizar 
os habitantes para a criação de uma experiência comunitária surgiu entre 2001 e 2002 em 
resposta à oportunidade oferecida por um edital nacional de propostas para a regeneração de 
áreas de montanha em condições difíceis. Com o duplo objetivo de oferecer novas 
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oportunidades de trabalho para reter os habitantes e atrair novos moradores, a administração 
municipal decidiu participar da convocação para converter alguns prédios em desuso para o 
uso turístico: o comissariado dos Carabinieri, a fábrica de queijo e a área de pastagem para o 
gado. Apesar de o projeto não ter sido realizado com o edital nacional devido a problemas em 
nível central, a administração conseguiu acessar o financiamento provincial e concluir o projeto. 
Foi assim que surgiu o ViviGrumes. Ao lado da renovação e reconversão dos edifícios, o projeto 
iniciou um processo participativo com a comunidade local, com atenção especial as partes 
interessadas que já estavam envolvidas em acomodações turísticas na área. 

Em 2007 foi aberto o antigo laticínio, Casel dei Masi: um restaurante com quatro quartos; em 2009, o 
refúgio de montanha foi aberto. O comissariado dos Carabinieri, inaugurado em 2013, foi transformado 
em um albergue com 45 leitos em dormitórios clássicos de 8 lugares; ou em quartos individuais, duplos 
e triplos. Finalmente, com um projeto financiado pelos fundos FESR dedicados a áreas protegidas, o 
Green Grill foi aberto; um restaurante e “casa” da Rede de Reservas Alto Vale de Cembra que, devido a 
sua posição estratégica, visa aproveitar do movimento em direção a outros vales da região. 

Como será discutido no próximo parágrafo, as atividades do projeto ViviGrumes são 
administradas desde 2007 pela STG (Desenvolvimento Turístico de Grumes), uma empresa 
limitada com maioria pública. 

A STG oferece aos turistas várias rotas ligadas à história, às atividades humanas e à “natureza 
em suas expressões mais interessantes: elementos que se tornaram, graças ao compromisso da 
comunidade, verdadeiros lugares simbólicos da identidade local”13. As palavras-chave do 
turismo comunitário de ViviGrumes são lentidão, respeito ao meio ambiente e à cultura local e 
sustentabilidade ambiental. 

 

22..33 AAttiivviiddaaddeess  

2.3.1 ARVAIA 

FFiigguurraa  88..  LLiinnhhaass  ddee  ppllaannttaass FFiigguurraa  99..  SSóócciiooss  aaggrriiccuullttoorreess 

  

 

Fonte: www.arvaia.it/fotostoria/ 

 

Fonte: www.arvaia.it/fotostoria/ 

	
13 www.vivigrumes.it 
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Os 47 hectares em concessão à Arvaia são utilizados em parte para a produção agrícola (37), 
em parte para a gestão de áreas verdes públicas e caminhos para pedestres (10). Dos 37 
hectares para uso agrícola, 8 são especificamente dedicados à produção de verduras e 
hortaliças. Uma parte é utilizada para o cultivo de alfafa orgânica para a cadeia de produção do 
queijo parmesão – concedida a um arrendatário. No restante dos hectares, é feito o cultivo de 
grãos e cereais, a partir dos quais são produzidos farinha e produtos processados. Estes últimos 
são reservados e entregues a pedido ou comprados no mercado local de sábado, onde parte 
do produto fresco também é vendido. 

Não temos o número de sócios para esgotar a capacidade de produção necessária 
para manter o negócio, por isso a produção extra é vendida ao mercado. Se novos 
sócios chegarem, retiramos o produto do mercado e o entregamos a eles. A ideia 
seria esgotar a produção com os sócios, mas ainda não chegamos lá [Entrevista 
Arvaia]. 

Além do mercado de sábado, a Arvaia ativou 6 pontos de distribuição na cidade14. 

Acreditamos que é melhor dirigir somente uma van de entrega do que dirigir 
dezenas de carros [entrevista Arvaia]. 

Apesar do fato de que a sede da Arvaia é facilmente acessível com transporte público e 
bicicleta, existe ainda uma resistência considerável para abandonar o próprio carro e assim 
mudar os hábitos pessoais. Os pontos de distribuição são informais e hospedam os produtos 
da Arvaia de forma totalmente gratuita. Destes, nem todos aqueles que oferecem o espaço 
para o ponto de distribuição são de fato sócios, mas o papel deles é fundamental na redução 
do transporte dos produtos das instalações da cooperativa e também para aumentar a 
conscientização da CSA. 

Dependemos da boa vontade das pessoas. São também experiências muito 
diferentes: teve até uma rua social que depois teve que fechar, alguns bares, uma 
paróquia, um centro para idosos [Entrevista Arvaia]. 

A escolha do espaço também é tarefa da Arvaia, que está totalmente alinhada com sua missão 
de envolver cada vez mais pessoas, de modo a ampliar constantemente a participação ativa 
dos membros da comunidade. Esta ação não termina apenas com a produção agrícola. De fato, 
ao longo do tempo, as atividades foram sendo ampliadas através da participação da 
cooperativa em vários editais da Prefeitura de Bolonha nos âmbitos ambiental e cultural. As 
atividades são desde a organização de caminhadas até o planejamento e a realização de 
eventos musicais ou de dança. Geralmente, uma média de cinquenta a oitenta pessoas 
participa dessas iniciativas sem que seja solicitado o pagamento de qualquer tarifa, uma vez 
que a cooperativa escolhe financiar o valor total das atividades através do projeto. A ideia 
deriva da necessidade de valorizar o trabalho sociocultural que a Arvaia já realizava 
espontaneamente, como as caminhadas para os sócios. A Arvaia também se une a um 
programa de iniciativas da Região Emília Romanha sobre os temas de paisagem e agricultura, 
tornando-se assim parte de um calendário de eventos em nível regional. Finalmente, outras 

	
14 Os pontos de distribuição são: Sede da Arvaia, Caffè Palasport, Camere d'aria, Centro Sociale Ricreativo Culturale 
N. Frassinetti, Checkpoint Charly, Porto15, Circolo Anarchico Berneri.	



	
	

 
 
	

22 

atividades são organizadas com a Prefeitura de Bolonha, tais como o festival das árvores, os 
dias em bicicleta ou piqueniques na Arvaia. 

Gostaríamos de estender o planeamento das atividades culturais às atividades 
agrícolas, com o objetivo de anular o edital com o qual alugamos o terreno e assim 
iniciar um novo projeto, que seria a única forma de atingir objetivos estratégicos, 
comuns à organização e ao órgão público [Entrevista Arvaia]. 

 

22..33..22..  VVIIVVII  GGRRUUMMEESS  

    FFiigguurraa  1100..  TTrriillhhaass  ttuurrííssttiiccaass                                FFiigguurraa  1111..  GGrruummeess  CCiittttaassllooww	
	

  

Fonte: www.vivigrumes.it 

 

Fonte: www.vivigrumes.it 

 

O principal setor de intervenção do projeto ViviGrumes é o turismo. Este é, como já 
mencionado, um tipo de turismo lento e sustentável que consiste em uma série de atividades 
destinadas a descobrir o território e valorizar o patrimônio cultural, histórico e natural da região. 
Estas atividades beneficiam não apenas os visitantes, mas também os habitantes da 
comunidade que, graças ao projeto, podem reapropriar-se tanto do espaço físico quanto dos 
costumes e tradições locais. 

Nesse sentido, a proposta do projeto ViviGrumes é de “um território a ser explorado a pé, 
lentamente”, através de caminhadas pelas trilhas e estradas florestais que, da parte central, 
sobem em direção a montanha “em meio a propriedades históricas ou ao longo do curso do 
rio”. São itinerários que podem ser feitos por uma pessoa ou em grupo, com duração de 
algumas horas ou até dias, enriquecidos pela presença de indicações ou, a pedido, por guias 
especializados da área. Os caminhos cruzam Grumes, Grauno, Salorno, contornando as 
estradas florestais de Trento e Bolzano, oferecendo uma vista privilegiada da Reserva Avisio 
Alta Vale de Cembra; esta última  criada com o objetivo de unir os municípios de Capriana e 
Altavalle em um projeto integrado de proteção e valorização do patrimônio natural e 
ambiental, em uma rede que liga o córrego Avisio às turfeiras (bacias alpinas escavadas por 
geleiras quaternárias), a flora à fauna e o homem, “uma síntese da vida, da natureza e da 
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economia, que trabalha em pleno respeito ao meio ambiente circundante, tornando-se um 
elemento de valorização e não de degradação”15. 

As trilhas revelam não apenas o patrimônio material do vilarejo, composto pelas antigas 
propriedades fazendeiras e moinhos de água, mas também os antigos trabalhos quase 
esquecidos. No passeio pelas fazendas de Grumes, os visitantes descobrem estas estruturas, 
completamente imersas nos bosques de montanha, datadas da Idade Média, quando os 
agricultores germânicos da Baviera chegaram ao Trentino. O caminho dos antigos trabalhos 
liga o Rio dei Molini entre Grumes e Grauno com cerca de 20 velhos galpões, incluindo 
serrarias, ferrarias e moinhos. A atividade da associação Grumestieri, que está perfeitamente 
integrada na visão de ViviGrumes, também contribui para a redescoberta dos trabalhos 
antigos. Grumestieri é formada por um total de vinte entes (artesãos profissionais de Grumes, 
empresas individuais e sociedades) e foi criado com o objetivo de incentivar a colaboração 
entre as realidades empresariais para o desenvolvimento de um projeto promocional comum. 

“Movidos pelo desejo de iniciar uma colaboração contínua, os entes se confrontaram 
espontaneamente, propondo contribuir para a melhoria da área e, ao mesmo tempo, usar em 
conjunto a imagem de um laboratório de desenvolvimento participativo que Grumes conseguiu 
construir ao longo dos anos”16. 

A valorização da cultura local também envolve a promoção da agricultura sustentável, praticada 
por pequenas empresas locais que, ao longo dos anos, recuperaram colheitas antigas e 
abandonadas. Este é o caso da fazenda Giove, envolvida no cultivo de ervas aromáticas, 
medicinais e na transformação dessas em infusões e cosméticos naturais. Zero Infinito, um 
vinho orgânico da vinícola Pojer e Sandri, opera de acordo com o mesmo princípio, evitando o 
uso de tratamentos químicos tanto no vinhedo quanto na vinícola. Finalmente, entre a tradição 
e a inovação, a fazenda sinérgica Maso Zepp, localizada na área das fazendas de Grumes. 

Na visão de ViviGrumes, as atividades acima mencionadas devem ser acompanhadas por 
serviços inovadores e de qualidade, sempre com o objetivo de criar um desenvolvimento 
sustentável para o vilarejo e para as localidades vizinhas. Por este motivo, a administração 
municipal deu grande ênfase à energia renovável e sustentável, instalando uma usina de 
aquecimento utilizando biomassa local, bem como instalando painéis térmicos e fotovoltaicos 
no vilarejo. 

Tudo isso atende ao objetivo de ViviGrumes: 

Cuidar, preservar e administrar o riquíssimo patrimônio ambiental, difundir uma 
cultura ambiental, aumentar o conhecimento destas riquezas e promover um 
território ainda desconhecido em muitos aspectos, através da integração real de 
todos estes elementos [Entrevista STG]. 

	
15 www.vivigrumes.it 
16 Ibid.	
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22..44 MMooddeelloo  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

2.4.1 ARVAIA 

Como CSA, a Arvaia é uma comunidade de pessoas que cultiva seus próprios alimentos. Os 
sócios não são simplesmente clientes, produtores ou consumidores, mas são chamados a 
participar diretamente das escolhas e da gestão da cooperativa. Como mencionado acima, os 
sócios financiam a produção de vegetais com uma taxa anual, recebendo semanalmente uma 
parte da colheita, ou seja, vegetais frescos, de estação, orgânicos e que são divididos 
igualmente entre os sócios que participam do projeto. 

Um primeiro elemento que distingue o modelo de gestão, participação e compartilhamento da 
missão organizacional da Arvaia é o mecanismo pelo qual a cooperativa define o valor da taxa 
anual. É um mecanismo de solidariedade interna, emprestado da experiência alemã da 
GartenCoop. Todos os anos, no outono, a Arvaia pede aos sócios que expressem sua vontade 
de participar do próximo ano agrícola, disponibilizando o que é chamado de participação 
integral, mais ou menos correspondente às necessidades de uma família de duas/três pessoas, 
ou de uma meia participação. 

Para nós, o ano agrícola começa em abril e termina em março, portanto, é um 
trabalho preparatório para o ano seguinte [Entrevista Arvaia]. 

Com tais dados, com base nos custos fixos da cooperativa e na experiência do ano anterior, o 
orçamento necessário para administrar a CSA é construído e comunicado aos sócios Este é 
então dividido de acordo com o número de sócios participantes, resultando no que é 
conhecido como a cota média recomendada. Esta é a taxa ideal que, levando em conta as 
receitas do mercado e outros projetos ativos, cobriria todo o orçamento se fosse realmente 
aceito por todos. Esta cota é então comunicada aos sócios em uma reunião e através de um 
leilão, um instrumento econômico coletivo, os próprios sócios (anonimamente) fazem sua 
oferta, que pode ser maior (oferecendo mais do que a cota necessária) ou menor, se a cota 
média recomendada não for sustentável para alguns sócios. Ao final deste processo, as ofertas 
são somadas: se as ofertas cobrem o orçamento necessário, o leilão é considerado concluído, 
caso contrário, se continua com uma segunda rodada e, se necessário, uma terceira, e assim 
por diante, até que o orçamento necessário indicado inicialmente seja alcançado. Em troca, 
independentemente da taxa paga, cada sócio recebe a mesma participação integral ou meia 
participação, conforme solicitado. 

É um mecanismo que sempre funcionou muito bem e que nunca nos deu 
problemas para cobrir o orçamento. Embora deva ser dito que na construção do 
orçamento sempre levamos em conta o contexto socioeconômico em que nos 
encontramos, ou seja, tanto o que as pessoas podem encontrar fora como as 
possibilidades econômicas dos sócios [entrevista Arvaia]. 

Este mecanismo de organização e gestão dos recursos econômicos da Arvaia tem dois 
aspectos. Por um lado, pode ser inquestionavelmente definido como uma força do modelo 
organizacional da Arvaia; por outro lado, em alguns casos, pode representar um obstáculo à 
possibilidade das CSA operarem realmente em plena capacidade. Em outras CSA italianas, de 
fato, a forma como as cotas são organizadas é administrada de modo diferente (CIT.). 
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Como indicado em seu estatuto, a Arvaia é oficialmente composta por dois tipos de sócios: o 
sócio fruidor e o sócio subvencionador. Na realidade, porém, existe também a figura do sócio 
trabalhador, formalmente considerado um sócio usufruidor empregado pela cooperativa, e a 
do sócio voluntário, pois muitos sócios fruidores prestam trabalhos à cooperativa na realização 
de atividades agrícolas. 

No total, a Arvaia tem 560 sócios, dos quais 220 são sócios fruidores. Destes, cerca de quarenta 
são ativos como voluntários nas diversas atividades realizadas pela cooperativa. Como 
mencionado, estes membros não podem ser definidos como sócios voluntários, porque a 
legislação sobre a cooperação agrícola não prevê a presença desta categoria de sócio. Este 
aspecto, ligado à questão da legislação trabalhista, é muito relevante para as atividades 
realizadas pela Arvaia (e em geral pelas CSA) e para seu modelo organizacional. Em geral, a 
legislação trabalhista nacional tem o objetivo de proteger os trabalhadores e evitar o trabalho 
não declarado. Entretanto, é limitador, pois se revela um instrumento extremamente rígido 
para um modelo tão flexível e em processo de definição como o da CSA. 

A legislação impede que as pessoas não empregadas pela cooperativa estejam 
trabalhando no campo. É claramente uma forma de proteção, mas infelizmente não 
leva em conta experiências como a nossa [entrevista Arvaia]. 

Por outro lado, na Arvaia, existem muitos voluntários que participam com entusiasmo e 
determinação e que tem intenção de se envolver ativamente nas diversas atividades práticas da 
cooperativa e que não terminam na relação produtor – cliente. Estas vão desde a comunicação 
à animação interna para o desenvolvimento e consolidação de uma comunidade que precisa 
ser construída diariamente, e externa para auxiliar a difundir o modelo CSA para o resto da 
Itália. 

O que deve ser reconhecido é que o voluntário participa das atividades da CSA 
porque participa do cultivo de algo que come, que já é seu, porque paga a cota do 
ano agrícola com antecedência e o faz porque compartilha com outras pessoas uma 
nova maneira de fazer agricultura e de ser comunidade [Entrevista Arvaia]. 

Isto é ilustrado por uma comparação com a experiência das “hortas urbanas individuais”, que 
são criadas em terras privadas ou públicas, por iniciativa de indivíduos ou famílias, 
impulsionadas pela necessidade de poder produzir frutas e vegetais mais saudáveis e baratos. 
Neste caso, cada pessoa trabalha seu próprio terreno, que é administrado pelo município ou 
outros órgãos públicos (por exemplo, escolas), para produzir produtos que são então 
consumidos pelos interessados. Pelo contrário, uma CSA deve ser entendida como um grande 
“horto coletivo”, mais próximo do modelo de “hortos urbanos sociais”, geralmente criados em 
áreas maiores e apoiado por uma mistura de associações privadas e instituições públicas, a fim 
de trazer de volta à vida, espaços não utilizados, tanto para desenvolver um uso consciente do 
território entre os habitantes, como para criar relações sociais dentro da comunidade local, 
através da produção de alimentos de qualidade. Graças à CSA, tudo isso acontece de forma 
empreendedora: cada sócio reconhece a terra na qual vai produzir, os bens que vai consumir, 
investindo tempo e recursos econômicos em atividades que também têm um forte valor social 
e impacto no processo de reapropriação dos espaços coletivos. Desse modo, contrastando os 
processos de abandono ou de cimentação de áreas urbanas. É justamente por isso que o papel 
do voluntário é fundamental e que esses novos modelos organizacionais devem ser 
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reconhecidos e pensados com o envolvimento e a colaboração voluntária (não remunerada) de 
pessoas comprometidas consigo mesmas e com o bem comum: dar valor social e econômico a 
terras não utilizadas. Em outras palavras: 

se eu participar anualmente com uma cota na produção de verduras e assim, 
colaboro, este mecanismo deveria de alguma forma me proteger da exploração, 
porque se torna difícil argumentar que se explora o trabalho daqueles que 
realmente comem o que eles já financiaram com uma cota registrada (Entrevista 
Arvaia). 

A própria Arvaia recomenda fortemente que seus membros tomem parte ativa na vida do 
campo. 

A ideia que deve ser transmitida é de que você não é um cliente e tem que estar 
ciente o mais rápido possível e em primeira mão do que está acontecendo no 
campo; você tem que entender quais são os problemas na produção de alimentos, 
quanto custa produzi-los, o que significa produzir organicamente, etc. [Entrevista 
Arvaia]. 

Esta “função educacional” desempenhada pela cooperativa, no entanto, não pode ser 
plenamente realizada devido à falta de reconhecimento da produção para si. Este problema 
está ausente em outros países europeus, onde até mesmo alguns modelos de CSA preveem 
um número mínimo obrigatório de horas de trabalho não remunerado dentro da organização. 

Nunca o fizemos, porque não teríamos os instrumentos para aplicá-lo e se tornaria 
insustentável do ponto de vista jurídico e organizacional. Dizemos apenas que 
quem quiser os legumes não só deve pagar a taxa, mas também participar de sua 
produção [Entrevista Arvaia]. 

A fim de tentar superar formalmente o problema do voluntariado, a Arvaia obteve a 
qualificação de fazenda educacional da Região Emília Romanha17. Desta forma, os voluntários 
podem tirar proveito dos cursos teóricos e práticos oferecidos. 

O que descrevemos atesta a singularidade de uma experiência como a Arvaia, a meio caminho 
entre uma empresa cooperativa e uma associação voluntária. Fazer coexistir estes dois 
aspectos no trabalho diário é uma grande dificuldade para um modelo que existe 
substancialmente, mas que não é reconhecido legalmente. A este respeito, deve-se observar 
que nos últimos anos estão sendo desenvolvidos novos modelos [conferir empresas 
comunitárias], que tendem a ser replicados no território com intensidade e frequência 
crescentes. Portanto, é essencial compreender – tanto para os protagonistas dessas 
experiências quanto para o legislador – como reconhecê-las, como defini-las e como 
regulamentá-las, de modo a garantir-lhes a oportunidade de expressar todo o seu potencial. 

	
17 A região Emília Romanha reconhece como fazendas educacionais “empresas agrícolas individuais ou associadas 
que, além de suas atividades agrícolas tradicionais, também realizam atividades educacionais destinadas aos vários 
ciclos de educação escolar e outros tipos de usuários, com os seguintes objetivos a) conhecimento do território rural, 
da agricultura e seus produtos e, em geral, da ligação entre os alimentos e o patrimônio histórico e cultural; b) 
educação para o consumo consciente através da compreensão das relações existentes entre produção, consumo 
alimentar e meio ambiente, na perspectiva do desenvolvimento sustentável; (c) conhecimento dos ciclos biológicos 
de animais e plantas e dos processos de produção, transformação e conservação dos produtos agrícolas locais em 
relação às atividades agrícolas praticadas na fazenda". (L.R. n. 4/2009, Título II). 
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2.4.2 VIVIGRUMES 

 
Como mencionado acima, o projeto ViviGrumes é gerenciado por Desenvolvimento Turístico 
de Grumes (STG). A partir das primeiras reformas, de fato, a administração municipal decidiu, 
de comum acordo com outros atores da sociedade civil, gerenciar o projeto em nível 
comunitário. Assim, em 2007, foi fundada a Desenvolvimento Turístico de Grumes (STG), uma 
empresa de responsabilidade limitada com maioria pública e 134 sócios e um capital social de 
89.000 EUR, dos quais 45.000 EUR foram fornecidos pelo município e 44.000 EUR pela 
comunidade local. 

Grumes conta com uma população de 400 habitantes e desses 134 são sócios 
dentro da STG, basicamente quase todas as famílias, empresas e associações 
participam do projeto [entrevista STG]. 

A participação dos habitantes na STG destaca o primeiro elemento que caracteriza o turismo 
comunitário, ou seja, o envolvimento da comunidade na determinação da estratégia turística. 

A sociedade STG, criada para administrar as instalações que lhe foram confiadas pelo 
município, administra diretamente o albergue e o Green Grill, enquanto as outras instalações 
são administradas por terceiros. Para a administração do albergue e do Green Grill, a STG paga 
uma taxa subsidiada ao município. Entretanto, a administração não é a única atividade que 
caracteriza as operações da empresa. 

Somos encarregados de criar materialmente oportunidades turísticas para este 
território. Criamos trilhas, experiências e oportunidades para os visitantes que não 
podem parar aqui somente para dormir e comer, mas também para desfrutar do 
que este território oferece do ponto de vista naturalista [entrevista STG]. 

A animação do território é transversal a toda iniciativa realizada pela STG, uma atividade 
fundamental para tentar envolver cada vez mais a comunidade nas diversas iniciativas, mas 
sobretudo, funcional para promover novos projetos relacionados ao turismo, tais como a ampla 
recepção dentro da própria comunidade. 

A sociedade Desenvolvimento Turístico de Grumes é dirigida por um Conselho de 
Administração composto por sete pessoas, todas trabalhando gratuitamente. Os sócios 
participam das reuniões ordinárias, que contam com bastante presença. 

Nossa comunidade tem um contexto bastante especial, e talvez esta seja uma das 
razões pelas quais temos tido sucesso neste projeto: as pessoas participam 
ativamente de tudo o que lhes é oferecido. Aqui, a população vai para as ruas para 
ajudar nas festividades. E isto porque as atividades que a sociedade realiza são 
vivenciadas como atividades da própria comunidade. Todos têm ideias e querem 
expressá-las, todos se sentem envolvidos [entrevista STG]. 

Em termos de oportunidades de emprego na área, a STG emprega uma pessoa em tempo 
integral para dirigir o albergue e três pessoas em tempo parcial para as atividades do Green 
Grill. Quando os fluxos turísticos são mais intensos, a empresa contrata pessoas do território 
por períodos limitados, tais como estudantes em férias escolares. Desde sua criação, a STG 
sempre registrou lucros – exceto no ano de abertura do albergue e 2020, devido à pandemia 
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de Covid – que são redistribuídos entre os sócios no final de cada ano. O segundo elemento 
distintivo do turismo comunitário surge aqui: a partilha tanto dos lucros econômicos entre os 
participantes do projeto (quase todos os habitantes) quanto dos benefícios intangíveis gerados 
pela atividade turística para a comunidade. 

Desde 2011, Grumes faz parte do “Cittaslow: rede internacional de cidades do bem-estar”. Esta 
é uma associação de municípios (dos quais existem cerca de setenta na Itália) fundada em 
Orvieto em 1999 com o objetivo de estender o conceito de Slow Food e bem-estar às políticas 
organizacionais das cidades e à vida das comunidades locais. As palavras-chave da Cittaslow 
são Bom, Limpo e Justo: “O Bom faz com que a atividade administrativa torne-se qualidade de 
vida para os cidadãos, serviços, instalações e um ambiente Limpo e que respeite a paisagem, 
tradições e recursos locais, de acordo com um modelo Justo na organização da comunidade 
sobre os princípios de solidariedade, convivência, respeito às regras e inclusão”18. 

Para Grumes, que é o menor município entre os pertencentes à Cittaslow, fazer parte da rede 
significa não apenas aproveitar as oportunidades de visibilidade e apoio ligadas à associação, 
mas também demonstra na prática a busca dos princípios dessa rede de cidades. 

Neste sentido, a Cittaslow certamente desempenhou um papel muito importante no 
reconhecimento de pequenas realidades, tais como Grumes, promovendo assim pequenas 
cidades de nosso país. Neste caso, é graças a esta rede que se inicia o processo de ampliação, 
como veremos, destas experiências, entendidas tanto como replicação e difusão do modelo de 
bem-estar em relação ao turismo em outros territórios, quanto como um aumento do número 
de pessoas e comunidades envolvidas e influenciadas por estas iniciativas que, partindo da 
experiência de Cittaslow, chega a Grumes e seus habitantes. 

Os artesãos e empresários da área compreenderam a importância do trabalho de 
imagem que temos feito em Grumes, insistindo no slow, no turismo lento, no bem-
estar. Fizemos conferências e apresentamos Grumes para toda a Itália: em Roma, na 
Universidade Bocconi de Milão; participamos das iniciativas da Cittaslow. Estas 
ações melhoraram a imagem de Grumes e muitas pessoas gostaram disso 
[Entrevista STG]. 

Entretanto, embora as empresas artesanais tenham imediatamente reconhecido um forte valor 
no caminho percorrido pela STG, o mesmo não se pode dizer das empresas de turismo e 
hospedagem, algumas das quais veem a STG como uma concorrente. 

Nem todas nossas iniciativas têm o reconhecimento que esperávamos dentro de 
nossa comunidade, por exemplo, em Grumes há um bar e uma pizzaria e seus 
gerentes viram a abertura do Green Grill como um concorrente em potencial e não, 
como sempre achamos que deveria ser, uma forma de atrair visitantes para a 
cidade. Ao mesmo tempo, como o hotel não tem cozinha, sugerimos sempre aos 
hóspedes de ir ao bar ou à pizzaria do centro da cidade [entrevista STG]. 

Entretanto, exceto pelas dificuldades mencionadas acima, o projeto ViviGrumes foi 
imediatamente acolhido pela população local. Porém, a relação com os habitantes de Altavalle 
é diferente. 

	
18 www.cittaslow.it 
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Percebe-se um pouco de amor e ódio. Algumas pessoas reconhecem nosso 
esforço, outras nos olham com circunspecção e desconfiança [entrevista STG]. 

Por outro lado, o projeto ViviGrumes nasceu dentro do município no início dos anos 2000, bem 
antes da fusão de 2015 que, entre outras coisas, levou a um forte aumento do paroquialismo 
das cidades envolvidas. 

ViviGrumes, Desenvolvimento Turístico de Grumes, como o nome sugere, está 
fortemente enraizado na identidade dessa cidade (apesar das dificuldades, a STG 
pretende trabalhar para criar uma abertura com os outros municípios de Altavalle). 
Queremos fazer isto através de coisas pequenas e concretas que talvez possam 
demonstrar como o turismo comunitário representa um ganho não somente para 
Grumes, mas também para outras localidades da região [entrevista STG]. 

Um exemplo é o projeto de hospitalidade alargada aprovado pelo município de Altavalle em 
2019 com o objetivo de aumentar o número de leitos e expandir o turismo comunitário para as 
outras localidades. De fato, existem na área cerca de 400 casas vagas, desabitadas ou de 
segunda residência. A intenção do município é reabilitar o patrimônio imobiliário dos centros 
históricos: os proprietários dos imóveis devem cuidar da renovação ou reforma dos edifícios, 
enquanto que a STG deve prestar assessoria e apoio financeiro. 

Em 2019, quando o projeto começou, alguém se juntou a ele, então a Covid parou 
um pouco. Agora algo está se movendo novamente, mas o verdadeiro objetivo é 
fazer nossos vizinhos entenderem que este projeto pode auxiliar a todos [entrevista 
STG]. 

Em outras palavras, é preciso que seja criada uma rede que replique o modelo nas outras 
localidades, partindo do pressuposto que a STG oferece à Grumes um serviço que também 
pode garantir a distribuição da riqueza material e imaterial aos municípios vizinhos. 
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PPAARRTTEE  33::  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS  

33..11 CCoommppaarraaççããoo  ddee  eessttuuddooss  ddee  ccaassoo  bbrraassiilleeiirrooss  ee  iittaalliiaannooss  

A análise dos casos apresentados nos parágrafos anteriores permite demonstrar como, através 
de intervenções particulares e ações específicas, é possível afetar o sistema econômico e social 
de uma determinada comunidade a fim de garantir não somente a produção sustentável, mas 
também a criação e/ou manutenção de empregos. Como já mencionado, estas intervenções 
não são realizadas espontaneamente, mas através da construção de relações e, portanto, de 
redes na área de referência, constituídas por uma multiplicidade de entes de diferentes formas 
e natureza, unidos pelo objetivo comum de querer responder de modo novo e eficiente às 
necessidades locais específicas. 

A Tabela 1 resume as principais características dos estudos de caso analisados. Nascidas em 
contextos muito diferentes, com objetivos e trajetórias de desenvolvimento que não 
necessariamente coincidem, todas as quatro realidades analisadas contribuem positivamente 
para fornecer novas soluções às necessidades do território em que surgem. Essas necessidades 
são diferentes porque são expressas diretamente pelas comunidades de referência, mas em 
ambos os países levaram as organizações estudadas a criar oportunidades de inclusão 
socioeconômica, através da criação de trabalho e renda, com base em um novo paradigma de 
produção, consumo, trabalho e relações de tipo mais humano, inclusivo e sustentável, 
refletindo perfeitamente os objetivos das organizações de ESS. Especificamente, os projetos se 
concentram na valorização e promoção de novos modelos de organização produtiva nos 
setores agrícola e turístico, dois setores que, se administrados de modo adequado, produzem 
um impacto extremamente significativo em termos de desenvolvimento sustentável na área de 
referência. Como pode ser visto na Tabela 1, são principalmente as duas associações brasileiras 
AMA e AMCA e a cooperativa agrícola Arvaia, com sede em Bolonha, que concentram sua 
atenção na agricultura sustentável. Por outro lado, o foco no turismo assume os contornos do 
turismo comunitário para o projeto Trentino ViviGrumes, e assume a forma de turismo rural 
para a associação brasileira AMCA, através de um modelo de gestão que liga fortemente 
agricultura e turismo. 
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TTaabbeellaa  11..  IInnffoorrmmaaççõõeess  ggeerraaiiss  

 AAMMAA  AAMMCCAA  AARRVVAAIIAA  GGRRUUMMEESS  

Ano de 
constituição 

2008 2014 2013 2015 

Território de 
referência 

Araraquara (Brasil) Araraquara (Brasil) Bolonha (Itália) Altavalle no Vale de 
Cembra (Itália) 

Principal setor 
de referência 

Agricultura Agricultura 

Turismo 

Agricultura Turismo 

Motivação Criar oportunidades 
de trabalho e renda 
autônoma 

Criar oportunidades de 
trabalho e renda 
autônoma 

Produzir produtos 
sustentáveis e de 
qualidade 

Criar um sistema de 
relacionamento 
comunitário 

Criar oportunidades de 
trabalho e renda 
autônoma 

Promover o turismo 
comunitário 

Criar oportunidades de 
trabalho e renda 

Valorizar o território 

Reduzir o 
despovoamento 

Publico Moradores 

Turistas 

Ciclistas 

comerciais Público 
de feiras e eventos 
organizados 

Moradores 

Público de feiras e 
eventos organizados 

Sócios da cooperativa 

Público de feiras e 
eventos organizados 

Moradores 

Turistas 

Público de feiras e 
eventos organizados 

Fontes de 
financiamento 

Atividades 
comerciais 

Ente local 

Editais 

Atividades comerciais 

Ente local 

Editais 

Atividades comerciais 

Editais 

Cotas associativas 

Ente local 

Cotas de adesão 

Editais 

Atividades 

Principais 
atividades 

Agricultura 
sustentável 

Comercialização de 
produtos 
alimentares e 
artesanais 

Organização de 
eventos e feiras 

Agricultura sustentável 

Turismo rural 

Comercialização de 
produtos alimentares e 
artesanais 

Organização de 
eventos e feiras 

Agricultura sustentável 

Comercialização de 
produtos 

Organização de eventos 
e feiras 

Organização de 
atividades socioculturais 

Turismo (administração 
de duas estruturas e 
atividade de recepção 

Organização de eventos 
e feiras 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 



	
	

 
 
	

32 

TTaabbeellaa  22..  OO  mmooddeelloo  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

 AAMMAA  AAMMCCAA  AARRVVAAIIAA  GGRRUUMMEESS  

Forma 
jurídica 

Associação Associação Cooperativa agrícola Sociedade limitada (Ltda) 

Número de 
sócios 

7 14 560 134 

Participação 
nas decisões 

Participação 
democrática com 
voto em assembleia 

Participação 
democrática com voto 
em assembleia 

Participação democrática 
com voto em assembleia 

CA (7 pessoas) 
Assembleia pública com 
participação dos sócios 

Lucro Distribuído entre os 
sócios 

Distribuído entre os 
sócios 

Investimento nas 
atividades 

Distribuído entre os 
sócios 

Fonte: elaboração própria. 

 

As informações contidas na Tabela 2 descrevem brevemente as principais características do 
modelo organizacional dos quatro casos. Como se pode ver, as duas experiências italianas 
adotaram a forma empresarial: a cooperativa agrícola, no caso da Arvaia, e a sociedade 
limitada, no caso da sociedade Desenvolvimento Turístico de Grumes (STG). Pelo contrário, as 
duas realidades brasileiras, AMA e AMCA, ambas assumiram a forma de associações. A este 
respeito, deve-se observar que a questão da forma jurídica é um aspecto importante a longo 
prazo, pois, sem dúvida, influencia tanto o tipo de atividades que as organizações realizam 
quanto a forma como podem ser realizadas, assim como sua capacidade de permanecer no 
mercado e garantir sua sustentabilidade econômica ao longo do tempo. De fato, tanto na Itália 
quanto no Brasil, a forma jurídica da associação limita a possibilidade de a própria organização 
obter lucros e, consequentemente, não é adequada para a realização de atividades 
empreendedoras de natureza econômico-produtiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 
 
	

33 

TTaabbeellaa  33..  PPoonnttooss  ffoorrtteess  ee  ppoonnttooss  ffrraaccooss  

 AAMMAA  AAMMCCAA  AARRVVAAIIAA  GGRRUUMMEESS  

Pontos 
fortes 

Qualidade do produto 
Bom serviço prestado 
ao cliente 
Funcionamento 
harmonizado do grupo 
Abertura a novas 
oportunidades e ideias 
para o melhoramento 
da organização 

Cultura comunitária 
compartilhada 
Responsabilidade social 
e ambiental 
Consciência ambiental e 
social 

Qualidade do produto 
Ampla participação da 
base social 
Desenvolvimento de um 
forte senso de 
comunidade 

Ótima relação entre a 
organização e ente 
público local 
Ampla participação da 
base social 
Participação na rede 
Cittaslow. 

Pontos 
fracos 

Dificuldades logísticas 
(criar um canal para 
vendas on-line, ter 
automóveis para 
locomoção) 
Dificuldades 
relacionadas com o 
contexto sociocultural 
(cultura machista) 
Baixa formação técnica 
(financeira, 
administrativa, 
tecnológica) 
Dificuldades ligadas à 
forma jurídica 
(impróprias para a 
realização de 
atividades produtivas) 

Dificuldades logísticas 
(criar um canal para 
vendas on-line, ter 
automóveis para 
locomoção 
Dificuldades relacionadas 
com o contexto 
sociocultural (cultura 
machista) 
Baixa formação técnica 
(financeira, 
administrativa, 
tecnológica) 
Dificuldades ligadas à 
forma jurídica (impróprias 
para a realização de 
atividades produtivas) 

Dificuldades ligadas à 
forma jurídica 
(impossibilidade de 
reconhecer e formalizar a 
figura do sócio 
voluntário) 
Dificuldade de 
comunicação com o ente 
público local. 

Dificuldade de 
inserimento dos 
moradores de zonas 
circunstantes 
Dificuldades ligadas à 
forma jurídica (rigidez 
na entrada/saída de 
sócios, impossibilidade 
de reconhecer e 
formalizar a figura do 
sócio voluntário 

Fonte: elaboração própria. 

 

A Tabela 3 resume os principais aspectos positivos e negativos destacados pela análise dos 
estudos de caso. Entre os aspectos positivos comuns às quatro organizações está, sem dúvida, 
a capacidade dessas organizações de contribuir – embora em graus variados – para o 
desenvolvimento de um forte senso de comunidade dentro da área de referência. Tanto a 
agricultura sustentável quanto o turismo comunitário, de fato, têm como objetivo prioritário o 
envolvimento da comunidade não apenas no uso e consumo dos produtos, mas também no 
planejamento e desenho das próprias atividades. A Tabela 3 mostra claramente a presença de 
outros aspectos positivos específicos, mas o tema ligado ao desenvolvimento comunitário é o 
que é mais relevante para esta análise. O raciocínio relativo à análise dos aspectos negativos 
não é diferente. Como mencionado acima, outro elemento que liga as organizações em 
questão é o da forma jurídica adotada e as dificuldades encontradas a esse respeito, embora 
em termos diferentes e por diferentes razões: A AMA e AMCA, como associações, têm 
dificuldades em realizar suas atividades produtivas e em aumentar sua produtividade; a forma 
da cooperativa agrícola escolhida pela Arvaia torna difícil reconhecer e formalizar a figura do 
sócio voluntário, que não é prevista para este tipo de cooperativa pelo sistema jurídico italiano, 
mas é muito importante para as CSA e o tipo de envolvimento que elas pretendem promover 
dentro da comunidade. Finalmente, a forma jurídica Ltda impõe à sociedade Desenvolvimento 
Turístico de Grumes uma considerável rigidez na entrada e saída de sócios, assim como – o 
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mesmo acontece com Arvaia – uma impossibilidade substancial de reconhecer e formalizar a 
figura do sócio voluntário. 

 

33..22 PPrriinncciippaaiiss  eevviiddêênncciiaass  eemmppíírriiccaass      

Em geral, a análise realizada nos dois países, apesar dos diferentes contextos sociais, 
institucionais e econômicos, permite o surgimento de algumas considerações comuns. Estas 
são considerações que, se adequadamente desenvolvidas, podem ser entendidas como 
indicações operacionais e de política organizacional, cuja aplicação nas realidades individuais 
examinadas poderia contribuir para alcançar maiores e melhores resultados em termos de 
desenvolvimento local. 

Antes de mais nada, deve-se observar que as quatro realidades examinadas têm um elemento 
fundamental em comum: além das atividades específicas que realizam, as experiências 
analisadas têm o objetivo de produzir um impacto dentro de suas próprias comunidades de 
referência, visando melhorar a qualidade de vida dos membros dessas comunidades em termos 
sociais e econômicos. 

Este é um processo que os quatro casos realizam em suas próprias comunidades, assumindo 
assim diferentes modalidades e significados. Tanto o turismo quanto a agricultura comunitária 
operam através da relação criada com a comunidade local. Entretanto, esta relação pode 
ocorrer em diferentes níveis de intensidade e profundidade: a este respeito, falamos de 
atividades “para”, “na” e “com” a comunidade19. 

As atividades para a comunidade estão no primeiro nível. As ações empreendidas são 
funcionais para o bem-estar econômico da própria comunidade. Neste caso, de fato, a 
comunidade espera que as atividades em questão “gerem benefícios econômicos para a 
comunidade”20, favorecendo o nascimento de novas atividades empresariais, oferecendo 
oportunidades de emprego ou contribuindo para deter o fenômeno do despovoamento. Em 
um nível intermediário estão as atividades realizadas na comunidade. Finalmente, em um nível 
mais profundo se encontram as atividades com a comunidade, que ocorrem onde o 
envolvimento comunitário é intensificado, com o objetivo não só de produzir benefícios 
econômicos, mas também e sobretudo de aumentar as relações, a participação e o senso de 
comunidade. 

Da perspectiva de impactos locais e de conexão com a comunidade a AMA está conectada ao 
próprio assentamento Monte Alegre dada a localização da padaria no local, onde são 
recepcionados os clientes, ciclistas e turistas que frequentam o assentamento, sendo esta uma 
atividade que contribui, inclusive, para o fomento da cultura e turismo rural no local – elemento 
este que tende a ser promovido como um modelo de desenvolvimento especialmente em 
áreas marginais e rurais e, onde o turismo nunca foi um setor líder da economia local. Além dos 
ciclistas, a AMA atende o público do próprio assentamento e, com menos intensidade, a 
população do município de Araraquara, através dos eventos nos quais a AMA comparece 
esporadicamente. O que emerge de importante são conexões estabelecidas entre a associação 

	
19 https://www.aitr.org/turismo-di-comunita/ 
20 Ibid.	
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e esses clientes mencionados, de modo que a comunidade onde a AMA se localiza se torna um 
forte vetor de atração de público, fomentando o comércio, turismo, sustentabilidade (vista 
desde a produção de algumas matérias primas até a confecção dos produtos artesanais), 
geração de renda e trabalho: ambos sinônimos de desenvolvimento econômico local. 

O mesmo se aplica a ViviGrumes no Vale de Cembra (Trentino), onde, mais uma vez, o turismo 
foi escolhido como campo de intervenção para revitalizar o território e gerar benefícios para a 
comunidade que lá vive. Para isso, como vimos, o projeto alavancou os recursos já disponíveis 
no território, tanto os materiais, como construções abandonadas (edifícios convertidos) e os 
pouco explorados (matas e trilhas de montanha), quanto os intangíveis, representados pela 
capacidade dos produtores locais nos setores agrícolas e artesanais, aumentando suas 
habilidades e promoção em escala mais ampla. 

No caso da AMCA, que possui suas raízes na comunidade de Bela Vista, o desenvolvimento 
socioeconômico de sua comunidade é alcançado por meio da produção e comercialização dos 
produtos artesanais de forma sustentável, encurtando as cadeias de produção e consumo por 
meio da estreita relação de colaboração com os pequenos agricultores dos próprios 
assentamentos. O principal público são os moradores do assentamento e, de modo menos 
intenso, aos demais habitantes do município, por meio das feiras que ocorrem com certa 
frequência em diferentes lugares do território. Ademais, os mesmos ciclistas que frequentam o 
assentamento Monte Alegre passam pela AMCA de modo esporádico, mas com menos 
frequência que no primeiro grupo (AMA). Todavia, um aspecto peculiar que a diferencia da 
outra associação é a especial atenção com a horta do assentamento, utilizada para o cultivo de 
inúmeras variedades frutíferas, leguminosas e vegetais e que compõem a gama de insumos da 
produção. Esse aspecto é relevante dada a forma com que as mulheres escolheram realizar o 
cultivo desses alimentos, baseados em formas agroecológicas e sem a utilização de 
agrotóxicos, o que impacta positivamente o meio ambiente – uma das dimensões previstas nos 
ODS, da Agenda 2030 da ONU, que será detalhado mais adiante (Morais, 2019; Morais e Bacic, 
2020). 

Os mesmos objetivos da AMCA de produzir e comercializar produtos agrícolas de forma 
sustentável são perseguidos pela Arvaia em Bolonha. O que diferencia este do caso brasileiro, 
é a forma como a comunidade está envolvida com a criação de um modelo organizacional em 
que a distinção clássica entre produtores e consumidores é superada, a fim de transformar os 
habitantes de Bolonha não em consumidores passivos, mas em prosumers, em consumidores 
que decidem participar ativamente das fases do processo de produção. Um envolvimento mais 
ativo da comunidade, portanto, não apenas para decidir como e o que produzir no interesse 
dos sujeitos diretamente envolvidos, mas também para valorizar os bens locais (terrenos 
abandonados) através de produções capazes de trazer impacto positivo sobre o uso dos 
recursos locais e do meio ambiente. 

Em suma, as conexões das quatro organizações em seus territórios e respectivas comunidades 
contribuem para o fomento do comércio, turismo, sustentabilidade, geração de renda e 
trabalho: ambos sinônimos de desenvolvimento econômico local. 

Entretanto, à luz do que foi estudado no capítulo anterior, se analisarmos em detalhes o tipo de 
relacionamento que as realidades examinadas estabelecem com suas respectivas 
comunidades, verificamos que elas estão definitivamente no primeiro nível de relacionamento 
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com a comunidade de referência. Antes de tudo, elas trabalham para criar agricultura e turismo 
para a comunidade. A este nível, eles também acrescentam o segundo nível, ou seja, o foco em 
projetos específicos na comunidade. O último nível, onde as atividades das organizações são 
realizadas com a comunidade, é o objetivo final para o qual as organizações estudadas tendem. 
Trabalhar com a comunidade não significa que todos os membros da comunidade devem 
necessariamente tomar parte ativa nos projetos realizados pelas organizações, mas que lhes 
deve ser oferecida essa possibilidade. Em alguns casos este objetivo é mais facilmente 
alcançado (por exemplo, Arvaia, AMA, AMCA), em outros, este é um objetivo a ser alcançado 
(por exemplo, ViviGrumes). Se a forma jurídica (como mencionado acima e retomado mais 
tarde) pode ser um elemento que tende a retardar o envolvimento ativo da população local, o 
problema dos processos participativos está ligado à cultura local e à propensão da população 
de se tornar ativa no interesse geral da comunidade e de buscar o bem comum da mesma, em 
vez de interesses pessoais. 

A fim de compreender o potencial que as organizações estudadas têm em termos de promover 
novos processos de desenvolvimento local e iniciar um processo de mudança cultural dentro 
de seus próprios territórios, a pesquisa estabeleceu como objetivo analisar as formas pelas 
quais as quatro organizações traduzem os conceitos de sustentabilidade (social, econômica, 
ambiental), replicabilidade e crescimento na realidade de seu trabalho, não tanto em termos de 
tamanho, mas sim em termos de impacto na área de referência, na disseminação de modelos 
de ESS para outros territórios e no impacto em nível institucional e em medidas de intervenção 
funcionais ao seu desenvolvimento.  

 

33..33 SSuusstteennttaabbiilliiddaaddee::  aa  ccoonneexxããoo  ccoomm  ooss  OObbjjeettiivvooss  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  
SSuusstteennttáávveell  

Em virtude de suas características e de sua missão, as organizações analisadas possuem fortes 
conexões com a ESS, que, como mencionado, é um tema que tem ganhado expressiva relevância em 
diversas esferas, dada a forma como as suas organizações características atuam no território com base 
em autogestão, na participação voluntária, estrutura de governança fundada na inclusão e 
democracia participativa, economia plural e coesão social. Como resultado, se podem articular as 
pautas social, econômica e ambiental de tal forma que a ONU passa a reconhecer a ESS como um 
instrumento auxiliar para a objetivação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Agenda 2030. Neste cenário, é de suma relevância o olhar para o âmbito local e para esses 
empreendimentos que se conectam fortemente com o território, facilitando a resolução dos desafios 
sociais e permitindo concentrar os esforços de fomento ao desenvolvimento sustentável através de 
articulações entre as políticas públicas locais de ESS e os ODS. 

Todas as quatro realidades estudadas buscam uma variedade de objetivos que naturalmente 
respondem ao apelo da ONU para a construção, até 2030, de um sistema que seja sustentável em 
termos sociais, ambientais e econômicos. Como mostrado na Tabela 4, as quatro realidades 
estudadas estão em diálogo aberto com alguns dos 17 ODS identificados pela ONU. Estes incluem: 

• ODS 1 - Pobreza zero: o objetivo, pretendido em particular pelas duas associações 
brasileiras e pela Grumes Ltda, é erradicar a pobreza em todas as suas formas. Isso é 
particularmente importante para a realidade brasileira, onde as rendas auferidas pelas 



	
	

 
 
	

37 

duas associações impedem que as mulheres e suas famílias vivam em condição de 
pobreza extrema (miséria) e fome. Na AMA, por exemplo, em algumas circunstâncias 
acontece de as mulheres extraírem um valor maior que 1 (um) salário mínimo por mês, o 
que contribui, para além da erradicação da pobreza e da fome, para o desenvolvimento 
econômico de suas famílias e comunidade. 

• ODS 2 - Fome zero: o objetivo, pretendido em particular pelas duas associações 
brasileiras e pela cooperativa agrícola de Bolonha, é acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e, extremamente relevante para nossa discussão, melhorar a 
nutrição e promover uma agricultura sustentável 

• ODS 5 - Igualdade de gênero: comum as associações AMA e AMCA, compostas 
exclusivamente por mulheres dentro de um território caracterizado por uma herança 
sociocultural fortemente machista, o objetivo em questão é alcançar a igualdade de 
gênero e a autodeterminação para toda a população feminina 

• ODS 8 - Trabalho digno e crescimento econômico: pretendido de diferentes maneiras 
por todas as organizações analisadas, este objetivo visa promover um crescimento 
econômico duradouro, inclusivo e sustentável, a ser alcançado através de trabalho 
digno para todos e pleno emprego; 

• ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis: comum a todas as organizações, este 
objetivo visa tornar as cidades mais inclusivas, sustentáveis e seguras; 

• ODS 12 - Consumo e produção sustentáveis: comum a todas as realidades, o objetivo é 
assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. 

 

TTaabbeellaa  44..  OODDSS  ddeesseejjaaddoo  ppeellooss  qquuaattrroo  ccaassooss  ddee  eessttuuddoo  

OODDSS  
ddeesseejjaaddoo  

AAMMAA  AAMMCCAA  AARRVVAAIIAA  GGRRUUMMEESS  

1. Pobreza zero Obtenção de uma 
renda em um contexto 
socialmente vulnerável 
contribui para a 
erradicação da 
pobreza 

Obtenção de uma 
renda em um 
contexto socialmente 
vulnerável contribui 
para a erradicação da 
pobreza 

 A obtenção de uma 
renda em um 
contexto com alta 
taxa de 
despovoamento 
contribui para 
combater a 
marginalização 
socioeconômica da 
área em questão 

2. Fome zero A promoção da 
agricultura sustentável 
é alcançada através da 
produção de produtos 
agrícolas a km 0 e da 
adoção de técnicas e 
abordagens agrícolas 
sustentáveis 

A promoção da 
agricultura sustentável 
é alcançada através 
da produção de 
produtos agrícolas a 0 
km e da adoção de 
técnicas e 
abordagens agrícolas 
sustentáveis 

A promoção da 
agricultura 
sustentável é 
alcançada através da 
produção de 
produtos agrícolas a 
0 km e da adoção de 
técnicas e 
abordagens agrícolas 
sustentáveis 
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5. Igualdade de 
gênero 

A busca pela igualdade 
de gênero é 
demonstrada pela 
presença de somente 
mulheres no grupo 

A busca pela 
igualdade de gênero 
é demonstrada pela 
presença de somente 
mulheres no grupo 

  

8.Trabalho 
digno e 
crescimento 
econômico 

A criação de empregos 
dignos e o surgimento 
de experiências 
empreendedoras 
contribui para o 
crescimento 
econômico da área em 
questão 

A criação de 
empregos dignos e o 
surgimento de 
experiências 
empreendedoras 
contribui para o 
crescimento 
econômico da área 
em questão 

A criação de 
empregos dignos e o 
surgimento de 
experiências 
empreendedoras 
contribui para o 
crescimento 
econômico da área 
em questão 

A criação de 
empregos dignos e o 
surgimento de 
experiências 
empreendedoras 
contribui para o 
crescimento 
econômico da área 
em questão 
Práticas de turismo 
sustentável 
promovem a cultura e 
os produtos locais 

11. Cidade e 
comunidade 
sustentáveis 

A renda produzida tem 
um impacto positivo na 
comunidade, 
garantindo assim a 
sustentabilidade de 
uma área vulnerável e 
periférica 

A renda produzida 
tem um impacto 
positivo na 
comunidade, 
garantindo assim a 
sustentabilidade de 
uma área vulnerável e 
periférica 

A renda produzida 
tem impacto positivo 
para a comunidade 
O modelo 
organizacional da 
CSA é baseado na 
promoção de uma 
comunidade 
sustentável tanto do 
ponto de vista 
socioeconômico 
quanto ambiental. 

A renda produzida 
tem um impacto 
positivo na 
comunidade, 
garantindo assim a 
sustentabilidade de 
uma área vulnerável, 
periférica e com alta 
taxa de 
despovoamento 

12. Consumo e 
produção 
sustentáveis 

Processos de produção 
sustentáveis geram 
consumo sustentável 

Processos de 
produção sustentáveis 
geram consumo 
sustentável 

Processos de 
produção 
sustentáveis geram 
consumo sustentável 

O turismo sustentável 
baseado na 
comunidade incentiva 
a produção e o 
consumo de 
produtos locais. 

Fonte: elaboração própria. 

 

33..44 RReepplliiccaabbiilliiddaaddee::  aass  ddiiffeerreenntteess  eessttrraattééggiiaass  ddee  ssccaalliinngg  

3.4.1 AMA - Associação das Mulheres Assentadas do Assentamento Monte Alegre Seis 
Scaling out (expansão) 

A estratégia scaling out significa replicar e disseminar, geograficamente, uma inovação social, 
impactando um maior número de pessoas e/ou comunidades. Na AMA, esse tipo de impacto 
pode ser visto através (i) do crescente número de pessoas que a organização impacta através 
da realização de suas principais atividades ligadas à padaria; (ii) do compartilhamento de sua 
história e experiências com diversos tipos de pessoas que frequentam o local (ciclistas, turistas, 
entre outros), de diferentes regiões; bem como por meio (iii) da crescente atuação das 
mulheres em mídias sociais e entrevistas a jornais locais. 

A AMA também participa, esporadicamente, de feiras no município, onde pode levar seus 
produtos a outras comunidades e impactar mais pessoas de distintos lugares. Soma-se a isso a 
forte presença de pessoas que passam por Araraquara para realizarem estudos e pesquisas em 
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algumas das universidades presentes no território (muitos, inclusive, chegam a morar no 
município durante alguns anos). E, pelo contato mantido entre a AMA e essas universidades, 
tem-se como resultado uma ampliação das possibilidades de impacto a nível geográfico do 
grupo por meio das redes estabelecidas entre esses pesquisadores e outras localidades.  

Para as mulheres, o crescimento da organização pode contribuir significativamente com o 
aumento de seu impacto no território. Isso porque, dadas as limitações de natureza 
econômico-financeira-administrativa que o grupo ainda possui, um impacto do tipo scaling out, 
especialmente por meio da disseminação de princípios e replicação das ideias fomentadas pela 
associação em diferentes comunidades, poderá impulsionar a expansão da organização em seu 
próprio território (assentamento Monte Alegre), bem como possibilitar o seu crescimento para 
além da comunidade. 

• Scaling up (abrangência) 

A estratégia scaling up caracteriza-se por mudanças ocorridas na esfera institucional e a nível 
de políticas e leis. Tem-se observado, nos últimos anos, um crescente fortalecimento das 
articulações entre o poder público local e as organizações de ESS, no sentido de “abrir mais 
espaço (em termos legais, institucionais e por meio de diversos outros tipos de iniciativas 
propulsoras para esta causa) dentro do território” (Sanches, 2019: 74) para o fomento de 
empreendimentos de ESS. Alguns exemplos, dentre os quais a AMA teve participação 
juntamente a outros EES e o poder público local, foram: 

• Criação da Coordenadoria Municipal de Economia Solidária (pela Lei n. 6250-05), em 
2005, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do 
Estado de São Paulo (SDE), que tem ampla responsabilidade na viabilização de diversos 
projetos no âmbito da Economia Solidária (ESOL) no município; 

• Estabelecimento de conexões entre a Prefeitura, através da Coordenadoria de 
Economia Solidária, o que contribui para a manutenção do emprego na cidade e 
trabalhos ligados aos EES; 

• Criação, em 2019, do Conselho Municipal de Economia Criativa Solidária – importante 
instrumento de diálogo com a sociedade civil e para a criação de políticas públicas de 
ESOL no município; 

• Criação da Lei de Economia Solidária (Lei n. 7145/2009) – a partir do Fórum de 
Economia Solidária, em 2008 –, que instituiu o “Programa de Trabalho e Economia 
Social e Solidária”, estabelecendo os princípios fundamentais e objetivos da política 
municipal de trabalho e ESOL, além de outras providências tomadas nesse sentido; 

• Realização, no município, em julho de 2017, da 1ª Conferência Municipal de Economia 
Solidária e Criativa, que também contribuiu para o fortalecimento local da ESOL. Nessa 
Conferência, foram pensados e elaborados projetos para a criação do “Sistema Público 
Municipal de Economia Solidária”, bem como para o “Conselho e o Fundo Municipais 
de Economia Solidária”, que foram apreciados pelo Poder Legislativo no mesmo ano – a 
partir da Lei n. 9.143, que sancionou o Projeto de Lei n. 317-17 e criou o Plano Municipal 
de Economia Criativa e Solidária –, garantindo a sua institucionalização no território; 
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• Implementação do Centro Público de Economia Solidária (espaço físico voltado ao 
desenvolvimento de políticas públicas de apoio, fomento, desenvolvimento e 
comercialização dos produtos oriundos dos EES); 

• Realização, no município, do I Congresso Internacional de Democracia Participativa: 
Participação Popular e Economia Solidária, em março de 2019, que contou com a 
participação figuras nacionais e internacionais ligadas à ESOL. Dentre muitos pontos 
importantes desse acontecimento, destaca-se a contribuição do Congresso com o 
debate, a reflexão e a troca de experiências entre o poder público, sociedade civil, 
universidades e demais instituições, a respeito da participação popular e ESS na 
contemporaneidade, que pode contribuir com inovações e alternativas para a 
construção de políticas públicas nessas áreas. Além disso, também aconteceu, neste 
mesmo lugar, a Feira Regional de Economia Solidária, que reuniu uma diversidade de 
empreendedores de ESOL durante a realização do Congresso; 

• Criação, em 2021, pela Prefeitura de Araraquara, do programa “Coopera Araraquara”, 
que visa incentivar a criação, o desenvolvimento, a consolidação, a sustentabilidade e a 
expansão de EES, organizados em cooperativas ou outras formas associativas. A 
proposta tem por objetivo contribuir com a diminuição do desemprego, da 
desigualdade social e a geração de emprego e renda como alternativas para a crise 
econômica enfrentada pelo País, agravada pela pandemia da Covid-1921. Além disso, o 
programa utilizará do Fundo Municipal do Trabalho e de Economia Criativa e Solidária 
para o seu fomento. 

Em se tratando da atuação da AMA no sentido de gerar impactos que possam promover 
mudanças a nível institucional e político, destaca-se, em primeiro momento, a participação 
dessas mulheres nas reuniões do OP do município, ainda no início da formação do grupo (e 
antes de sua formalização), no qual puderam expor suas demandas e articularem estratégias e 
ganhos para o assentamento e, posteriormente, para a construção da padaria e formalização 
do grupo como associação.  

Nos dias atuais, a AMA tem participação ativa no poder público local, demonstrado por um 
lugar na Comissão do Conselho Municipal de Economia Criativa Solidária. A partir das 
entrevistas, notou-se que o grupo considera que o impacto da organização a nível institucional 
(leis e políticas) é fundamental, desde que, através disso, a organização possa ir conquistando 
autonomia e crescer de forma estruturada. 

• Scaling deep (profundidade) 

Estratégias de scaling deep significam gerar impactos profundos em “corações e mentes” e a 
nível cultural, podendo se traduzir por mudanças em relacionamentos, valores e crenças de 
comunidades inteiras. Esse tipo de impacto pode ser visto através dos canais pelos quais a 
associação realiza as suas atividades, bem como através do compartilhamento de sua própria 
história, que, inclusive, se tornou um livro contando a história da AMA, publicado por 
pesquisadores da UFSCar campus São Carlos. Ademais, em 2018 aconteceu o lançamento do 

	
21 Para mais informações, consultar: http://www.oibescoop.org/politicas_publicas/programa-coopera-araraquara-sp-
brasil/. 
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livro “Rota das Raízes: Gastronomia e Cultura no Estado de São Paulo”, composto por 12 
receitas culinárias paulistas, sendo uma delas a receita do pão de soja da Padoka, promovendo, 
dessa forma, a cultura da AMA para além das fronteiras de seu território.22 

Ao longo dos últimos anos, o Circuito dos Sabores e o Turismo Rural têm-se configurado como 
canais por onde muitos turistas e ciclistas (inclusive de outras regiões) frequentadores do 
assentamento Monte Alegre podem vislumbrar e desfrutar de um contato mais próximo com a 
Padoka. Por ter a padaria como ponto principal de comércio dentro do próprio assentamento, 
percebeu-se, ao longo dos anos, o nascimento de uma identidade da AMA muito fortemente 
associada ao assentamento Monte Alegre. Isto é, naquela comunidade a figura da 
AMA/Padoka passou a ser frequentemente lembrada como um importante marco de 
organização que gerou impactos locais.  

De outra perspectiva, a AMA ainda mantém contatos esporádicos com a população de 
Araraquara, especialmente àquelas localizadas nas zonas rurais, devido à maior atenção da 
associação para com a padaria e menos com feiras locais que, vez em quando, ocorrem na 
cidade. Todavia, isso não significa que, culturalmente, não exista uma notoriedade da AMA na 
região; pelo contrário: a associação tem ganhado crescente atenção tanto do poder público 
local (como já destacado), quanto de universidades locais (UNESP e UNIARA) e de outras 
regiões (como, por exemplo, a UFSCAr campus São Carlos e UNICAMP, em Campinas), por 
meio de extensas pesquisas, incubações e diversos tipos de suporte direcionados à AMA, 
traduzidos por inúmeras publicações sobre a AMA (artigos, livros, monografias, dissertações, 
teses). Além disso, dessa crescente atenção resulta este projeto internacional, que contribuiu 
para aumentar e aprofundar os olhares sobre a AMA e compreender o impacto que esta 
associação provoca em sua comunidade local e regiões a fora. 

Constatou-se, a partir das entrevistas, que para aumentar o impacto da organização a nível 
cultural, as mulheres consideram essencial que o compartilhamento da cultura cooperativa, 
empreendedora e colaborativa presente na AMA (e fomentada por cursos que as mulheres 
realizaram) deve chegar ao “coração e mentes” das pessoas, para que a organização cresça 
com as raízes e princípios que as motivaram chegar até o patamar atual. 

 

3.4.2 AMCA - Associação de Mulheres da Agricultura Familiar e Luta Camponesa de 
Araraquara e Região 

• Scaling out (expansão) 

Um impacto relativo em termos de número de pessoas ocorre por meio das feiras e eventos na 
qual o grupo participa, onde expõe seus produtos, logotipo e sua história e cultura. A AMCA 
também tem atuado, de forma crescente, mídias sociais e fornecido entrevistas a jornais locais. 

Araraquara é um município por onde circula um número relativamente grande de pessoas, 
especialmente estudantes, que, além de terem a oportunidade de contatar a AMCA 
diretamente nesses locais, podem, também, estabelecerem contatos de natureza acadêmica, 
por meio de pesquisas, grupos de extensão e outras formas de abordagem. 

	
22 Para mais informações, consultar: https://www.cmararaquara.sp.gov.br/noticias/livro-e-protagonizado-por-
mulheres-de-bueno-de-andrada,01-10-2018?ver=174. 	
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Existe, no assentamento Bela Vista, uma proposta de fomentar o Turismo Rural, de modo a 
impulsionar o acesso do público à comunidade local, promovendo maior compartilhamento de 
experiências e contato com a AMCA. Atualmente, para as mulheres do grupo, o crescimento 
da organização pode contribuir significativamente com o aumento de seu impacto no território. 
Entretanto, dada a limitação de natureza econômico-financeira-administrativa e logística que 
ainda permeia a situação da associação, o crescimento e expansão da AMCA demanda uma 
atenção especial para com estes pontos, a fim de potencializar o seu impacto para além do 
assentamento Bela Vista. 

• Scaling up (abrangência) 

A intensificação das articulações entre o governo local e os pequenos empreendimentos do 
território tem contribuído com a ampliação do espaço para debate e inclusão das pautas 
destes pequenos negócios junto ao poder público municipal. 

No que se refere à geração de impactos que possam promover mudanças a nível institucional e 
político, este ainda é um ponto a ser fortalecido na associação. A AMCA ainda não teve, como 
a AMA, a oportunidade de participar ativamente junto às reuniões do OP do município ou ter 
um lugar na Comissão do Conselho Municipal de Economia Solidária loca. Entretanto, 
recentemente a associação tem auferido importantes recursos através da articulação com a 
Prefeitura local, algo que pode ser o início de um movimento de estreitamento dessa conexão. 
Além disso, a AMCA tem sido assistida não somente pelo governo local, mas por outros 
agentes do território que influem, ainda que não diretamente, nas pautas políticas do território, 
como é o caso das universidades (e da UNESP, em especial, através da figura do NEPESC), que 
atuam na incubação desses empreendimentos e, por conseguinte, contribuem para fortalecer o 
elo entre estes e o poder público local. 

O grupo considera que o impacto da organização a nível institucional (leis e políticas) é 
fundamental, desde que, através disso, a organização possa ir conquistando autonomia e 
crescer de forma estruturada.  

• Scaling deep (profundidade) 

Esse tipo de estratégia, capaz de afetar e causar impactos profundos em “corações e mentes” 
e a nível cultural pode ser visto, para o caso da AMCA, no esforço que este grupo de mulheres 
fazem para que a sua comunidade (Bela Vista) e, em especial, suas próprias famílias (filhos, 
netos etc.) sintam-se parte integrante do movimento produzido pelo grupo, alinhado à 
natureza e à sustentabilidade, por meio do conhecimento aprofundado sobre a produção 
agroecológica e a forma como o meio ambiente e as pessoas são afetadas por esta escolha.  

Em grande parte do contato estabelecido com as mulheres da associação, se pode notar uma 
preocupação que os valores culturais têm para as mulheres. Esse reconhecimento se reflete nas 
feiras e eventos que a AMCA participa, onde se observa um compartilhamento com o público 
local da história da AMCA, permeada por lutas, desafios, cooperação e vitórias. 

Como mencionado, a viabilização de um circuito local de comercialização, que contribua com o 
fomento do Turismo Rural, pode ser um passo adiante no aprofundamento e compartilhamento 
das raízes da associação, além de ser um canal para o próprio crescimento da organização.  
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Ademais, associação tem ganhado crescente atenção tanto do poder público local, quanto de 
universidades locais (UNESP e UNIARA) e de outras regiões (como, por exemplo, o IFSP, 
campus Matão), por meio de extensas pesquisas, incubações e diversos tipos de suporte 
direcionados à AMCA, traduzidos por inúmeras publicações sobre a AMCA (artigos, livros, 
monografias, dissertações, teses).  

Para aumentar o impacto da organização a nível cultural, as mulheres consideram essencial que 
o compartilhamento da cultura cooperativa, empreendedora e colaborativa presente na AMCA 
(e fomentada por cursos que as mulheres realizaram) deve chegar ao “coração e mentes” das 
pessoas (especialmente em seu âmbito familiar), para que, por meio deste processo, a 
organização cresça com as raízes e princípios que as motivaram chegar até o patamar atual. 

 
3.4.3 ARVAIA 

• Scaling deep 

A Arvaia realiza o scaling deep através do início de um processo de mudança nos modelos de 
participação, nos padrões de consumo e na disseminação de valores éticos ligados à produção 
de alimentos sustentáveis e de qualidade. 

Tal mudança ocorre lentamente, como demonstrado, pelo aumento constante do número de 
sócios da Arvaia desde 2015. Este sucesso também se deve à capacidade da Arvaia de colher o 
que se pode chamar de espírito do tempo, que se expressa em uma crescente demanda por 
parte da população de alimentos sustentáveis, orgânicos e de qualidade. Entretanto, apesar da 
demanda crescente e generalizada, as respostas do mercado a esta demanda também podem 
ser muitas e variadas. 

Depende de quantas pessoas conseguimos atrair e de quantas são atraídas pelas 
prateleiras orgânicas dos supermercados [entrevista Arvaia]. 

A capacidade da Arvaia de responder às necessidades emergentes – ao contrário do que é 
proposto pelos supermercados – implica não apenas uma mudança nos hábitos de consumo, 
mas também nos hábitos alimentares e de estilos de vida, o que pressupõe uma mudança em 
muitos dos fatores do mundo contemporâneo: o ritmo de trabalho, o transporte, etc. Este não 
é um processo imediato, o que para muitos pode ser um obstáculo à participação a modelos 
organizacionais desse tipo. 

Chegar ao ponto de distribuição uma vez por semana, sem saber o que você vai 
encontrar e organizar suas refeições com base nisso não é fácil de se fazer nos dias 
atuais. E é por isso que ingressar na Arvaia é em si uma mudança de estilo de vida 
que não é insignificante [entrevista Arvaia]. 

 

• Scaling out 

O scaling out, entendido tanto como replicação e disseminação do modelo CSA em outros 
territórios, quanto como aumento do número de pessoas e comunidades envolvidas e 
influenciadas por essas organizações, é alcançado pela Arvaia através de sua capacidade 
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comunicativa e disseminativa dos princípios subjacentes ao modelo CSA através de reuniões 
locais e nacionais, entrevistas em jornais e o uso de várias mídias sociais. Reconhecida como a 
primeira CSA na Itália, a Arvaia deu o impulso necessário (e continua dando) para o nascimento 
de outras experiências semelhantes. O próprio modelo da Arvaia, ou modelos similares de 
CSA, são de fato replicáveis e adaptáveis a diferentes contextos e realidades territoriais. 

É verdade que tivemos algumas condições particulares que nem sempre são fáceis 
de replicar, tais como a presença de terrenos públicos disponíveis, mas não 
devemos esquecer que em qualquer caso a experiência deve ser adaptada ao seu 
próprio contexto [Entrevista Arvaia]. 

Na Itália, existem atualmente 16 CSA e um processo de formalização foi iniciado pela nova 
Rede Nacional de CSA, envolvendo pessoas, cooperativas e empresas com fins lucrativos, 
visando promover e difundir o modelo de CSA em todo o país (Piccoli, Rossi e Genova, 2021). 
Entretanto, assim como muitas nasceram e outras estão nascendo, há também alguns casos em 
que a experiência não obteve sucesso, como a experiência do Município de Castello D'Argile, 
na província de Bolonha. 

Eles possuíam terras que eram usadas por um arrendatário e pediram nosso apoio 
para criar uma cooperativa. Trabalhamos nisso durante dois anos, mas a realidade 
era muito diferente: havia muitas hortas privadas e pouco desejo de comer vegetais 
autoproduzidos, menos desejo de ter uma experiência comunitária. Portanto, não é 
certo que o que funciona aqui possa funcionar em qualquer lugar, neste sentido 
deveria ser adaptável [Entrevista Arvaia]. 

• Scaling up 

O scaling up, entendido como a realização de uma mudança institucional em nível político, 
jurídico e normativo e que, no caso, reconhece oficialmente a CSA, ainda não foi levada em 
conta pela Arvaia. Antes de poder afetar mudanças institucionais reais, mesmo no nível das 
autoridades públicas locais, a Arvaia decidiu concentrar suas atividades nos dois modelos de 
crescimento anteriores, em termos de enraizamento e reprodutibilidade. Na verdade, é 
somente através da conexão entre o scaling deep e o scaling out que é possível obter a massa 
crítica necessária para agir sobre o scaling up e, portanto, conseguir obter o reconhecimento 
em termos formais (por exemplo, jurídico), apoio e acompanhamento (através de intervenções 
políticas apropriadas) para o nascimento e consolidação desses novos modelos 
organizacionais. No caso específico da Arvaia, o reconhecimento institucional poderia, por 
exemplo, ajudar a redefinir o diálogo com a administração pública e (como indicado acima) 
reconhecer a função social e econômica deste modelo, permitindo a administração das terras 
de propriedade pública de um modo diferente do aluguel. 

De fato, sem o scaling up existe o risco de que o modelo CSA tenha dificuldades para operar 
em plena capacidade. 

Ao mesmo tempo, porém, os processos de expansão podem ser retardados (ou dificultados) 
por aqueles que interpretam as CSA como formas de auto-organização de base, 
completamente desconectadas das instituições públicas ou de outros atores privados da 
comunidade. https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/il-governo-delle-interazioni-la-carta-vincente-di-unarchitettura-collab-
orativa/.

https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/il-governo-delle-interazioni-la-carta-vincente-di-unarchitettura-collaborativa/
https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/il-governo-delle-interazioni-la-carta-vincente-di-unarchitettura-collaborativa/
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Estas também podem ter sua função, mas neste momento histórico ou a mudança é 
sistêmica e é feita com as mais amplas alianças possíveis, ou não tem nenhuma 
utilidade. Obviamente a pequena comunidade autossustentável pode dar uma 
ideia de salvação, certamente pode ser interessante, mas comparada com a 
enormidade dos problemas que estamos enfrentando não é útil [Entrevista Arvaia]. 

 

3.4.4 VIVIGRUMES 

Os três níveis de scaling discutidos nas páginas anteriores ainda não foram totalmente 
concluídos pela empresa Desenvolvimento Turístico de Grumes (STG). O primeiro caminho em 
que a empresa investiu desde o início, e continua a investir, é o de scaling deep, entendido 
como a produção de uma mudança nos relacionamentos, valores culturais, crenças e estilos de 
vida existentes. Este é um processo que a STG está lutando para realizar, pois ainda encontra 
resistência de alguns habitantes, que, apesar dos sucessos alcançados pela empresa e do 
aumento do turismo, parecem relutantes em contribuir ativamente para mudar seu modo de 
vida. No entanto, embora seja verdade que o projeto ViviGrumes tem um impacto positivo no 
sistema social, econômico e cultural da cidade de Grumes, as dificuldades encontradas pela 
organização são ainda maiores fora, nas demais comunidades pertencentes ao município de 
Altavalle. Esses problemas impedem o processo de scaling out, ou seja, a capacidade de 
replicar e disseminar o modelo de turismo comunitário em outros territórios, e de aumentar o 
número de sujeitos envolvidos e influenciados por esse modelo. Sem a criação de uma sinergia 
entre o scaling deep e scaling out, como discutido nas páginas anteriores, é muito difícil que o 
processo de scaling up ocorra (ou seja, a criação de uma mudança institucional em nível 
político, legal e normativo, para reconhecer, mesmo em termos formais (por exemplo, jurídico), 
apoiar e também acompanhar (através de intervenções políticas apropriadas) o nascimento e a 
consolidação desses modelos de desenvolvimento comunitário. 

Se o processo de scaling deep é fundamental para que uma nova organização ou um novo 
projeto de desenvolvimento se enraíze efetivamente no território onde nasce e opera, a 
possibilidade de replicação de certos modelos em outras áreas pode ser sustentada, por um 
lado, pela ação intencional de organizações que têm esse objetivo específico e, por outro, por 
realidades construídas sobre modelos de gestão que facilitam a replicabilidade. No primeiro 
caso, estamos falando de organizações como a Cittaslow23, enquanto, no segundo caso, a 
referência é o modelo de empresa comunitária onde o que emerge não é tanto “o desejo de 
ampliar o raio de ação da empresa, expandindo suas atividades para outros territórios, mas a 
busca por compartilhar experiências, comportamentos e elementos que distinguem a empresa 
comunitária: uma empresa enraizada em um determinado lugar e orientada na busca da 
melhoria da qualidade de vida de uma comunidade local através da (potencial) participação de 
toda a população no processo produtivo, garantindo assim o acesso não discriminatório aos 
bens e serviços fornecidos e gerenciados” (Sforzi e Zandonai, 2018: 192). Através deste ponto 
de vista, as empresas comunitárias aparecem como realidades “mais inclinadas a multiplicar os 
pontos de contato com uma variedade de atores, locais e não locais, através dos quais passam 
não somente as transações de mercado, mas também elementos de conhecimento e práticas 

	
23 A tal proposito, conferir a seção "B. O modelo organizacional". 
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que requerem cuidados especiais na criação dos locais onde estes bens, com forte conteúdo 
relacional e significado, são produzidos e trocados” (Sforzi e Zandonai, 2018: 192). 

TTaabb..  55..  EEssttrraattééggiiaa  ddee  ssccaalliinngg  ddooss  qquuaattrroo  ccaassooss  ddee  eessttuuddoo  

Estratégia AAMMAA  AAMMCCAA  AARRVVAAIIAA  GGRRUUMMEESS  

Scaling out 
 

Impacto sobre as 
pessoas e 
comunidades 

Impacto médio: a 
contribuição da 
universidade e das 
autoridades locais 
desempenha um 
papel importante. 
Entretanto, o impacto 
do grande número de 
ciclistas e turistas na 
região é mitigado 
pela infrequência 
com que a associação 
organiza feiras e 
eventos 
promocionais. 

Impacto médio: a 
contribuição da 
universidade e das 
autoridades locais 
desempenha um 
papel importante. 
Entretanto, o impacto 
do grande número de 
ciclistas e turistas na 
região é mitigado 
pela infrequência 
com que a associação 
organiza feiras e 
eventos 
promocionais. 

Impacto significativo:  
Arvaia está 
comprometida em 
comunicar e divulgar 
os princípios por trás 
de seu modelo 
organizacional (CSA) 
através de reuniões 
locais e nacionais, 
entrevistas em jornais 
e o uso de várias 
mídias sociais. 
Reconhecida como a 
primeira CSA na 
Itália, a Arvaia deu o 
impulso necessário (e 
continua a dar) para o 
surgimento de outras 
experiências 
semelhantes 

Impacto fraco: a 
relutância dos 
habitantes dos 
povoados próximos 
pertencentes ao 
município de 
Altavalle impede a 
replicação e 
disseminação do 
modelo de turismo 
comunitário em 
outros territórios, 
bem como o 
aumento do número 
de pessoas e 
comunidades 
envolvidas e 
influenciadas pelo 
próprio modelo 

Scaling deep 
 

Impacto cultural 

Impacto médio: várias 
pesquisas realizadas 
sobre e com o AMA 
nas universidades 
contribuíram para a 
difusão da cultura da 
organização. Além 
disso, o Circuito dos 
Sabores deu à 
associação maior 
visibilidade e 
promoção entre 
turistas e ciclistas da 
região. No entanto, a 
padaria está 
localizada em um 
local fixo, o que torna 
muito difícil o contato 
com a região urbana 
de Araraquara 

Impacto médio: 
Várias pesquisas 
realizadas sobre e 
com a AMCA nas 
universidades 
contribuíram para a 
disseminação da 
cultura da 
organização. Além 
disso, a promoção da 
cultura da produção 
sustentável tem um 
forte impacto sobre 
as famílias das 
mulheres e 
comunidade. 
Entretanto, o impacto 
é enfraquecido pelo 
fato de que falta um 
Circuito para 
promover o turismo 
local. 
 
 
 
 

Impacto médio: Os 
membros da Arvaia 
concordam em mudar 
seus hábitos de 
consumo, 
alimentação e estilo 
de vida. Por esta 
razão, a crescente 
demanda por 
alimentos 
sustentáveis, 
orgânicos e de 
qualidade ainda é 
amplamente atendida 
por diferentes meios 
(por exemplo, 
produtos orgânicos 
nos supermercados). 

Impacto médio: a 
participação ativa de 
alguns habitantes se 
choca com a 
resistência de outros, 
que, apesar dos 
sucessos alcançados 
pela empresa e das 
repercussões em 
termos de aumento 
do turismo, parecem 
relutantes em 
contribuir ativamente 
para mudar seu modo 
de vida 
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Scaling up 
 

Impacto 
institucional, 
político e normativo 

Impacto significativo: 
diálogo aberto com a 
universidade; em 
nível político, o AMA 
participa das 
decisões e da 
formulação das 
agendas públicas 

Impacto médio: 
diálogo aberto com a 
universidade. No 
entanto, em nível 
político, a associação 
não está envolvida 
nas atividades e 
decisões da 
administração local. 

Impacto fraco: ainda 
não levado em conta 
pela Arvaia. É 
somente através da 
conexão entre o 
scaling deep e o 
scaling out que é 
possível obter a 
massa crítica 
necessária para 
ganhar o 
reconhecimento em 
termos formais (por 
exemplo, jurídico) e 
apoio e 
acompanhamento 
(por exemplo, através 
de intervenções 
políticas apropriadas) 
para o nascimento e 
consolidação desses 
novos modelos 
organizacionais. 

Impacto fraco: 
problemas no nível 
de scaling deep e de 
scaling out 
determinam a 
impossibilidade de 
agir também em 
termos de scaling up. 
É somente através da 
conexão entre o 
scaling deep e o 
scaling out que é 
possível obter a 
massa crítica 
necessária para 
ganhar o 
reconhecimento em 
termos formais (por 
exemplo, jurídico) e 
apoio e 
acompanhamento 
(por exemplo, através 
de intervenções 
políticas apropriadas) 
para o nascimento e 
consolidação desses 
novos modelos 
organizacionais. 

Fonte: elaboração própria. 

 

A Tabela 5 resume as estratégias de scaling implementadas pelas organizações pesquisadas. O 
nível de scaling deep é geralmente o mais desenvolvido (ver impacto significativo), pois é 
também o mais importante. O principal objetivo dessas organizações é iniciar um processo de 
mudança social e econômica em sua área de atuação. Uma mudança que não pode ser 
plenamente alcançada sem uma mudança cultural por parte da população local. Em seguida, é 
feito o scaling out (ver impacto médio) e o scaling up (ver impacto fraco). Isto porque, como 
mostra a tabela, o nível de scaling up se desenvolve somente onde há uma conexão entre 
scaling deep e scaling out, já que somente desta forma é possível obter a massa crítica 
necessária para adquirir reconhecimento em termos formais e para apoiar e acompanhar o 
nascimento e a consolidação dos modelos organizacionais examinados. Segue-se, portanto, 
que os problemas encontrados pelas organizações, mais no nível de scaling out e menos no 
nível de scaling deep, determinam a impossibilidade de agir também em termos de scaling up. 

 

33..55 RReeccoommeennddaaççõõeess  pprriinncciippaaiiss  

A propósito do que foi discutido, o trabalho com a comunidade que as quatro realidades 
examinadas deveriam realizar ainda não está concluído. Para que isto ocorra, algumas 
indicações são apresentadas a seguir e tanto as próprias organizações quanto as organizações 
públicas e privadas envolvidas no desenvolvimento de serviços e projetos para criar e fazer 
crescer realidades deste tipo deveriam levar em consideração essas indicações. Estas são 
recomendações que, se devidamente desenvolvidas, podem ser entendidas como indicações 
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operacionais e políticas, cuja aplicação nas realidades individuais examinadas poderia 
contribuir para alcançar maiores e melhores resultados em termos de desenvolvimento local. 

 

3.5.1 A importância da formação 

A aquisição de certas habilidades para a implementação e gestão de experiências comunitárias 
é aqui entendida com um duplo significado. Se, por um lado, é necessário desenvolver e 
possuir competências puramente técnicas e setoriais, por outro lado, é essencial levar em conta 
toda uma série de competências destinadas a construir a comunidade no sentido amplo. 
Portanto, se faz referência aos treinamentos técnicos e ao treinamento comunitário. 

No que diz respeito à formação técnica, é evidente que a possibilidade de realizar iniciativas de 
sucesso depende inevitavelmente da posse de certas habilidades, algumas das quais são 
transversais a qualquer tipo de atividade, ligadas à capacidade de fazer negócios (por exemplo, 
habilidades econômicas, gerenciais e organizacionais) e outras específicas do setor em que as 
realidades operam. Com referência aos estudos de caso, se na Arvaia é necessário desenvolver 
habilidades no campo agrícola, as mulheres da AMA e AMCA terão inevitavelmente que 
adquirir habilidades na comercialização de produtos. Assim como a ViviGrumes terá que insistir 
na construção de habilidades na recepção de turistas. Além disso, o investimento em 
treinamento técnico representa uma enorme oportunidade para a criação de empregos 
qualificados, o que é essencial em contextos como os descritos. Isto é ainda mais real para as 
experiências exclusivamente femininas de Araraquara, onde antes do treinamento técnico é 
necessário insistir na educação e escolarização das mulheres envolvidas nas atividades das 
associações. 

Este processo é dificultado pela presença forte e profundamente enraizada de uma cultura 
machista e patriarcal que confina as mulheres a uma posição inferior em relação aos homens. 
Entretanto, estes problemas só podem ser resolvidos agindo profundamente na cultura e na 
consciência da população local, trabalhando em termos de educação comunitária. Neste 
sentido, um papel fundamental é desempenhado pela universidade local que fornece apoio 
principalmente através de projetos de treinamento técnico e comunitário. Do ponto de vista 
técnico, o treinamento é fornecido pelas faculdades de economia, administração pública, 
química e farmácia, (gestão, preços, assim como o cálculo calórico para alimentos e indicações 
de saúde). Por outro lado, do ponto de vista comunitário, o treinamento incentiva as mulheres a 
participar dos espaços políticos locais. Embora com características completamente diferentes, 
as experiências italianas também precisam trabalhar nesta direção. Tanto a dificuldade de 
ViviGrumes em reunir os habitantes das cidades vizinhas, quanto a relação não cooperativa 
entre a Arvaia e a administração municipal de Bolonha, são expressões claras de comunidades 
que, de certa forma, ainda estão fragmentadas. 

Por esta razão, é necessário insistir na educação comunitária, cujo resultado é a capacidade de 
provocar uma mudança substancial dentro dos contextos locais de referência. É uma mudança 
destinada a implementar o capital social, capaz de desencadear um círculo virtuoso de 
desenvolvimento. Com o termo capital social se entende “o conjunto de normas informais 
compartilhadas, ou seja, as regras de comportamento socialmente aprovadas que favorecem a 
cooperação e sustentam a confiança nos outros e nas instituições e assim limitando o 
comportamento oportunista dos indivíduos” (Trigilia, 2012: 97), fica claro que “uma maior 
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quantidade de capital social de boa qualidade aumenta a possibilidade de produzir riqueza 
econômica e social” (Mosca e Villani, 2010: 49). As iniciativas bem-sucedidas que visam envolver 
a comunidade devem necessariamente inserir em territórios individuais percursos informais de 
treinamento que, ao insistir na capacidade dos atores sociais envolvidos de cooperar e se 
organizar, podem desencadear e fortalecer os processos dentro da comunidade que têm o 
poder de gerar bem-estar coletivo e desenvolvimento local. 

Tudo isso se traduz em uma “matriz de governança corresponsável”	 (De Aloe e Rumi, 2021). 
entre todos os atores (institucionais, econômicos, sociais) que fazem parte de uma comunidade, 
com o objetivo de construir soluções às quais cada um possa responder com suas próprias 
habilidades, mas com finalidade de alcançar um objetivo comum. 

 

 

3.5.2 O papel da administração pública e das políticas públicas 

As experiências descritas nos capítulos anteriores têm em comum, como mencionado acima, a 
forte ação de envolvimento realizada com suas respectivas comunidades de referência. Estes 
assuntos compartilham o interesse pelo território e pelo desenvolvimento local com outro ente, 
o órgão público local, com particular referência à prefeitura. Por este motivo, existe uma 
“proximidade natural” entre este tipo de iniciativa e os órgãos públicos locais, como 
“diferentes organizações da mesma comunidade” (Bernardoni e Mori, 2018: 87). Tal elemento 
muitas vezes se traduz no estabelecimento de relações de vários tipos entre essas 
organizações, mesmo que às vezes elas possam agir separadamente dentro do território de 
referência, de forma paralela, apenas coexistindo em vez de estabelecer relações de 
colaboração. 

Entretanto, é claro que nos casos em que a administração pública desempenha um papel de 
apoio concreto no início e na consolidação de iniciativas de economia social e solidária como 
as analisadas acima, isto se traduz na possibilidade que tais experiências tenham um impacto 
maior na comunidade em que operam. Este papel de apoio pode ocorrer de diferentes 
maneiras. 

Um caso é o da associação brasileira AMCA, cujo início foi apoiado pelo município através do 
fornecimento da mão de obra necessária para a construção do estabelecimento. Esta é uma 
forma de colaboração na qual a autoridade local colocou essencialmente uma condição 
necessária para o desenvolvimento das atividades da AMCA. 

No caso da AMA, este apoio foi desenvolvido mais com o objetivo de promover as atividades 
da associação. Antes de seu estabelecimento formal, a AMA teve a oportunidade de testar seu 
projeto através da produção e venda de alguns produtos no terminal rodoviário de Araraquara. 
Isto foi possível graças ao Programa Direto do Campo, iniciado pelo município com o objetivo 
de promover a comercialização direta da produção agrícola local. É importante destacar que o 
município de Araraquara possui departamentos de educação, saúde e economia solidária. No 
caso específico do departamento de economia solidária, observa-se que ambas as associações 
têm sede neste departamento, cuja principal tarefa é determinar ações e alocar recursos para o 
território. 
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O caso de ViviGrumes é diferente: o projeto foi iniciado graças à antiga administração 
municipal de Grumes, que não só cuidou da renovação dos edifícios e os entregou à STG para 
a administração, mas também participou da constituição da própria empresa, financiando com 
membros da comunidade local. 

Finalmente, a experiência nos moldes CSA da Arvaia só foi possível após a obtenção da 
licitação municipal para o uso do terreno em que as atividades acontecem. Entretanto, deve-se 
observar que, ao contrário da ViviGrumes, que paga uma taxa subsidiada ao município pelo 
uso e gestão das instalações, a Arvaia paga pelo aluguel do terreno o preço de mercado. O 
caso da Arvaia, portanto, é o único em que a relação com a administração pública é mais formal 
do que substancial. Em outras palavras, é uma situação que pode ser classificada na “categoria 
da indiferença”, ou seja, o órgão público não tomou nenhuma ação concreta para apoiar a 
iniciativa. 

Do exposto acima, nota-se que cada uma das experiências – com exceção da Arvaia – se 
caracteriza por uma colaboração bastante estreita entre as iniciativas de economia social e as 
administrações públicas locais. O exemplo da Arvaia, entretanto, mostra como o 
relacionamento com as autoridades públicas pode facilitar o processo de iniciação e 
desenvolvimento de tais experiências, mas não deve ser considerado como uma condição 
suficiente para o sucesso das iniciativas. A colaboração com as autoridades públicas é sempre 
um esforço conjunto para a comunidade. Como mencionado acima, porém, estas iniciativas 
visam construir projetos não apenas para a comunidade, mas sobretudo junto dela. Neste caso, 
embora o apoio da autoridade pública possa, sem dúvida, desempenhar um papel importante, 
é preciso reconhecer que a determinação de uma estratégia comunitária também pode ser 
realizada exclusivamente por organizações de economia social e solidária. 

 

3.5.3 A escolha da forma jurídica 

Uma consideração final que emerge da análise das experiências tratadas, diz respeito à forma 
jurídica. Iniciativas como as descritas podem ser gerenciadas e organizadas através de 
diferentes formas jurídicas. A Arvaia, por exemplo, é uma cooperativa agrícola, enquanto a 
ViviGrumes é uma empresa limitada. Nos capítulos anteriores foi destacado como estas formas 
jurídicas não se encaixam, por razões diversas, nos objetivos das duas experiências. 

Tanto Arvaia como ViviGrumes, por exemplo, não têm a possibilidade de reconhecer 
legalmente a figura do sócio voluntário, que poderia desempenhar um papel muito importante 
em experiências deste tipo. Além disso, a forma Ltda não permite a aplicação do princípio da 
porta aberta para a entrada e saída de sócios, limitando de fato o envolvimento na organização 
de todos os membros da comunidade. Neste caso, a participação poderia ser alcançada 
através de instrumentos externos, mas a impossibilidade de aderir à organização torna-se um 
obstáculo para muitos indivíduos. 

Tendo como objetivo o envolvimento da comunidade, a sociedade Ltda não parece – como 
apresentado durante a entrevista com os membros da STG - a forma jurídica adequada para a 
gestão do projeto ViviGrumes. Uma maior atinência entre os objetivos da organização e a 
forma jurídica adotada poderia ser obtida se a sociedade Ltda adquirisse o status de empresa 
social, conforme previsto pelo Decreto Legislativo 112/2017. O mesmo raciocínio poderia ser 
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aplicado para o caso da Arvaia. Como cooperativa agrícola, ela poderia assumir o status de 
empreendimento social, resolvendo assim o problema relacionado ao reconhecimento da 
figura do sócio voluntário. Entretanto, entra em jogo a questão da porcentagem de sócios 
voluntários que a empresa social pode ter em relação ao número de sócios trabalhadores. 

O caso da Arvaia, mais do que o da ViviGrumes, nos permite dar um passo adiante na reflexão 
sobre a escolha de uma forma jurídica adequada. A Arvaia tem muitas dificuldades para 
identificar a forma jurídica correta para esse modelo novo que é o CSA. O que é necessário 
neste caso, portanto, deve ser o reconhecimento jurídico e institucional formal deste novo 
modelo organizacional, com o objetivo de legitimar e apoiar iniciativas semelhantes. 

Independentemente da forma jurídica sob a qual são administradas, as principais características 
da Arvaia e ViviGrumes são as seguintes: o envolvimento e a participação dos cidadãos, o 
respeito ao princípio da porta aberta e o propósito puramente comunitário das atividades 
realizadas. 

Diante disso, fica claro que algumas formas jurídicas são mais adequadas do que outras para a 
gestão de tais modelos. 

Com relação aos casos brasileiros, vale a pena esclarecer que a legislação brasileira sobre 
economia social e solidária não prevê a criação de empresas comunitárias. Por lei, duas formas 
jurídicas podem ser usadas: associações e cooperativas. 

As associações são formadas por pessoas físicas ou jurídicas que se reúnem para a realização 
de um propósito específico estabelecido em seu estatuto. Os requisitos formais para a criação 
e funcionamento de associações são poucos, exigindo pelo menos duas pessoas, registro em 
cartório e poucos requisitos mensais de contabilidade. Entretanto, as associações são de 
natureza civil e não comercial, o que limita sua atividade econômica, pois são impedidas de 
realizar uma série de atos comerciais. Este é um problema que inviabiliza o progresso 
econômico e financeiro dos dois casos brasileiros. (AMA e AMCA). 

Se nos últimos anos as mulheres tiveram a oportunidade de se especializar por meio de cursos 
oferecidos por atores do Sistema S (SENAR, SENAC, SEBRAE etc.) – voltados principalmente 
para panificação e confeitaria, aprimorando assim as técnicas de produção de seus produtos 
artesanais e criando novos produtos no mercado com base no conhecimento adquirido – 
persistem dificuldades relacionadas à gestão econômica da organização (desde a 
administração financeira até a melhoria da comercialização dos produtos) e ao reconhecimento 
de seu papel de empreendedores junto à comunidade.  

Do ponto de vista da estrutura interna das organizações, constatou-se que ambas são muito 
simples ao considerarmos como parâmetro as pequenas empresas “tradicionais”. Nestes 
pontos, identificou-se que as mulheres conduzem as associações com os recursos que 
dispõem, muitas vezes informais, abarcando desde a precificação dos produtos até decisões 
ligadas a questões financeiras e administrativas. 

Estes problemas poderiam ser superados se suas formas jurídicas fossem modificadas para 
cooperativa. No entanto, as cooperativas têm a lógica oposta das associações, pois possuem 
um processo complexo de formação e gestão. No Brasil, a legislação para as cooperativas 
exige que elas sejam formadas por ao menos 20 pessoas, com exceção das cooperativas de 
trabalho que exigem sete pessoas. Além disso, há uma série de obrigações contábeis e fiscais 
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para as cooperativas, o que resulta na necessidade de apoio técnico para seus processos de 
gestão. Por estas razões, as cooperativas já devem, desde o início, ter um aporte econômico 
suficientemente grande para serem viáveis. 

Sendo assim, se o principal modelo empresarial de referência é a forma cooperativa, na medida 
em que é mais em sintonia com as principais características das experiências identificadas  - 
traduzidas pela atenção com o interesse coletivo, igualdade e equidade entre os sócios, 
respeito pelo território e implementação de sistemas que caminhem para uma maior 
participação democrática e uma coesão social mais intensa – diferentes formas cooperativas 
podem ser adotadas em virtude do tipo de sócios e dos objetivos pretendidos: desde a 
cooperativa de trabalho até a cooperativa de serviços, e obviamente, a cooperativa social. 
Especificamente, as cooperativas de serviços são caracterizadas pela presença de sócios que 
são tanto cidadãos quanto fruidores dos serviços da cooperativa: essencialmente criada com o 
objetivo de satisfazer uma necessidade comum aos sócios, como o acesso a um determinado 
bem ou serviço (por exemplo, energia). 

As cooperativas de trabalho, cujos membros são tanto trabalhadores quanto empresários, 
muitas vezes têm como único objetivo a satisfação dos interesses desta categoria de sócios. Se 
a primeira forma é “particularmente adequada para o desenvolvimento de projetos ligados à 
recuperação ou gestão de ativos comunitários” (Bernardoni, 2018: 57), a segunda pode ser 
usada “se o propósito mutualista estiver junto da busca por objetivos comunitários e se a 
gestão centrada apenas em sócios trabalhadores ou empresários for substituída por modelos 
de gestão mais inclusivos” (Bernardoni, 2018: 57). Finalmente, outra forma de sociedade 
cooperativa que pode ser usada para administrar experiências como as descritas acima pode 
ser encontrada na forma de cooperativas sociais, que foram as primeiras a se apresentarem 
como instrumentos capazes de “recompor aspectos aparentemente irreconciliáveis: 
empresariais e solidários, dando origem a organizações ligadas a comunidades nas quais 
trabalhadores voluntários e cooperados operam para realizar atividades comerciais não apenas 
para obter lucro, mas também para buscar o bem-estar geral” (Bernardoni, 2018:  58). 
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CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS 

A análise apresentada neste relatório concentrou a atenção em quatro organizações de ESS 
que operam em dois setores econômicos particularmente relevantes para oferecer novas 
oportunidades de desenvolvimento em muitos territórios de vários países do mundo: 
agricultura e turismo. Especificamente, trata-se de duas associações brasileiras: AMA e AMCA; 
e duas empresas italianas: a CSA Arvaia e o projeto de turismo comunitário ViviGrumes. 
Conforme se pode notar, o estudo destacou como essas organizações, graças à sua 
capacidade de dinamizar e potencializar os recursos locais disponíveis, tanto materiais como 
imateriais, e envolver ativamente os membros de suas respectivas comunidades, são capazes 
de promover novos caminhos de desenvolvimento local mais sustentável do ponto de vista 
social, econômico e ambiental, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes. 

Nota-se que o aspecto de extrema relevância nesse processo de desenvolvimento local refere-
se ao envolvimento dos membros da comunidade através da adoção de modelos de 
governança participativa das ações realizadas. Em relação a isso, vem à tona como o modelo 
de envolvimento da população seja divergente de acordo com o contexto de base. Se as 
associações AMA e AMCA, de fato, tendem a focar sua ação de envolvimento nas mulheres da 
comunidade como arquitetas das próprias organizações para promover o empoderamento 
socioeconômico das mulheres, inclusivo e equitativo, Arvaia e ViviGrumes trabalham para um 
engajamento da comunidade no sentido mais amplo do termo. Arvaia trabalha para os atuais e 
potenciais membros da CSA, para construir um sistema que coloque as pessoas e seu contexto 
ambiental no centro dos processos de produção e de consumo de bens alimentares. 
ViviGrumes dirige-se a aos habitantes do Vale di Cembra atuante no setor de turismo, para 
gerar efeitos econômicos justos na comunidade, respeitando a cultura local, as estruturas 
sociais e o meio ambiente. 

No entanto, a despeito destas potencialidades, deve-se reconhecer também o fato de que 
estas organizações – e, em muitas vezes isso se encontra em grande parte da realidades da ESS 
– apresentam determinadas fragilidades, que podem ser em níveis micro, meso e macro. 

Em nível micro existem as questões de ordem interna ao funcionamento dos 
empreendimentos, que podem estar associados às questões econômicas, financeiras, 
administrativas, jurídicas, no campo da produção e da comercialização, aliando-se às questões 
de relacionamento entre as pessoas  envolvidas e atuantes no território. Um exemplo nesse 
sentido é representado pelas experiências da AMA e da AMCA que, conforme destacado 
anteriormente, encontram dificuldades na gestão econômica, a ponto de tornar necessária a 
formação gerencial. 

Em termos meso, a referência é a relação do empreendimento com os atores ecossistêmicos 
locais ou do entorno (fornecedores, consumidores, outras empresas, setor público, 
universidades, associações comerciais, etc.). Deste ponto de vista, é emblemático o caso da 
ViviGrumes, visto com extrema simpatia por alguns atores da comunidade (como as empresas 
artesanais), mas tidas como concorrentes de alguns empreendimentos de alojamento e turismo 
pré-existentes naquele território.  

Já no que tange às fragilidades ao nível macro, podem-se mencionar os impactos que as 
decisões de políticas macroeconômicas do país (juros, crédito, impostos etc.), por um lado,  e 
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de políticas públicas nacionais (de apoio – ou não ao cooperativismo, bem como a outros 
empreendimentos sociais), por outro. Estes elementos podem facilitar ou desfavorecer o 
desenvolvimento das organizações de ESS, como emerge, por exemplo, em particular na 
análise do caso de estudo da CSA Arvaia.  

Nesse sentido, o raciocínio relativo às estratégias de dimensionamento implementadas pelas 
organizações examinadas é crucial. O nível de scaling deep é geralmente o mais desenvolvido 
(impacto significativo), pois também é o mais importante. O objetivo primordial dessas 
organizações é, antes de tudo, iniciar um processo de mudança social e econômica em sua área 
de atuação. Uma mudança que não pode ser totalmente alcançada sem uma mudança cultural 
por parte da população local. Seguem-se scaling out (impacto médio) e scaling up (impacto 
baixo). 

Isto, pois, o scaling up só se desenvolve onde existe uma ligação entre o scaling deep e o 
scailing out, visto que só assim é possível obter a massa crítica necessária para adquirir o 
reconhecimento em termos formais de apoio e de acompanhamento ao nascimento e  à 
consolidação de modelos organizacionais examinados. Segue-se, portanto, que os problemas 
que as organizações encontram, mais ao nível do scaling out e menos ao nível do scaling deep, 
impossibilitam atuar também ao nível do scaling up.  

Esses elementos devem, portanto, ser reconhecidos, especialmente considerando o fato de 
que as organizações da ESS contribuem para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) propugnados pela ONU (Morais e Bacic, 2020). As quatro realidades 
examinadas, de fato, perseguem uma pluralidade de objetivos que respondem naturalmente 
ao apelo da ONU para a construção, até 2030, de um sistema planetário sustentável. Conforme 
demonstrado por esta análise, os principais objetivos perseguidos pela AMA, AMCA, Arvaia e 
ViviGrumes - ainda que com as devidas diferenciações - dizem respeito ao combate à pobreza, 
à promoção de uma agricultura sustentável e de uma alimentação saudável, à conquista da 
plena igualdade de gênero, à prossecução de emprego digno, bem como o desenvolvimento 
de modelos sustentáveis de produção e consumo, em ambientes inclusivos e seguros. 

Assim, é necessário promover, desenvolver e fortalecer o ecossistema empreendedor para a 
ESS que, em virtude do que aqui se analisa, deve ser composto por uma pluralidade de atores 
locais: atores públicos e privados, universidades, centros de formação e investigação, comércio 
e associações de produtores, sindicatos, etc. Todos têm sua relevância, seu papel e suas 
responsabilidades para obter resultados exitosos para o desenvolvimento de práticas virtuosas 
de uma economia mais inclusiva e sustentável. 
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