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RESUMO 
 
 

A Economia Solidária é uma das formas de produção coletiva que se diferencia do 
modelo socioeconômico capitalista, ao unificar o princípio da unidade entre posse e 
uso dos meios de produção, distribuição e consumo. Nesse sentido, para a 
compreensão desse conceito e modo de produção, desenvolvemos a partir da 
categoria trabalho a reflexão sobre a totalidade do processo produtivo. A produção e 
o consumo constituem-se, portanto, como uma relação dialética na teoria crítica. A 
partir disso, no modo de produção capitalista o consumo é a parte central de 
valorização do capital em que a acumulação material se concretiza pelas 
mercadorias e serviços adquiridos por meio da compra. No interior dessa esfera, é 
possível sua compreensão sob o viés solidário, na medida em que este se consolida 
na Economia Solidária. Dessa forma, o consumo solidário busca favorecer os 
trabalhadores que produziram o produto ou serviço, ao lhes possibilitar condições 
dignas de vida, contribuindo com o equilíbrio ambiental e o bem viver coletivo. Nesse 
contexto, o objetivo desse estudo foi compreender os fatores motivadores do 
consumo nos pontos de venda selecionados de Economia Solidária no Município de 
Londrina a partir de seus compradores, tendo como objetivos específicos, 
caracterizar o perfil dos consumidores da Economia Solidária nos pontos de venda 
selecionados; identificar as principais motivações que justificam o consumo nos 
referidos locais; e problematizar a temática do consumo no Programa Municipal de 
Economia Solidária. Para isso, a pesquisa qualitativa partiu da aplicação de 59 
formulários com questões semiabertas aos sujeitos compradores dos produtos nos 
pontos de vendas selecionados – Centro Público de Economia Solidária e Feira 
Calçadão. A análise dos resultados obtidos nos permitiu caracterizar o perfil dos 
consumidores da Economia Solidária nos pontos de selecionados, constituído por 
um público predominantemente feminino de adultos e idosos, com renda de 2 a 4 
salários mínimos e identificar as principais motivações que justificam o consumo nos 
referidos locais, como a qualidade dos produtos e o trabalho coletivo, a 
problematização da temática no interior do Programa Municipal de Economia 
Solidária no Município de Londrina, se deu pela reduzida divulgação dos espaços de 
comercialização e a inexpressidade do Projeto para o consumo crítico e solidário 
como uma das ações que Programa deve oportunizar. 
 
Palavras-chave: Trabalho. Consumo. Economia Solidária.Londrina. Consumidor. 
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ABSTRACT 
 
Solidarity Economy is a formof collective production that differs from the capitalistic  
socioeconomic model. It brings unity in ownership with means of production, 
distribution and consumption. So, to understand this concept and production model, 
an idea was derived from totality of the productive process developed from work 
category. Production and consumption therefore constitute a dialectical relation in 
critical theory. Apart from this, in the capitalistic production model, consumption is the 
central part of capital appreciation where material increases  through goods and 
services acquired through the purchase. Within this sphere, it is possible to 
understand it under the solidarity bias, insofar as it consolidates itself in the Solidarity 
Economy. In this way, solidarity consumption seeks to favor the workers for 
producing or servicees, by enabling them to have decent living conditions, 
contributing to environmental balance and collective well-being. Hence, The objective 
of this study was to understand the motivating factors behind the consumption in the 
selected sale outlets of Solidarity Economy in the Municipality of Londrina from its 
buyers, with specific objectives i.e. to characterize the profile of Solidarity Economy 
consumers in the selected sales outlets ; identify the main motivations that justify 
consumption in those places; and to problematize the thematics of consumption in 
the Municipal Program of Solidarity Economy. For this purpose, the qualitative 
research started with 59 respondent buyers of the products answering semi-open 
questions, at the selected sales outlets - Public Center of Solidarity Economy and 
Fair Calçadão. The analysis of the results allowed us to characterize the profile of 
consumers of the Solidarity Economy in the selected points, which constituted 
predominantly by adult females and the elderly, with income of 2 to 4 minimum 
monthly salaries. The main motivation behind the consumption in such places was 
found to be the quality of the products and the collective work. the problematization 
of the thematics within the Municipal Solidarity Economy Program in the Municipality 
of Londrina, was found to be less disclosure of commercialization spaces and less 
expressivity of the Project for critical and solidarity consumption, which can be the 
actions that the Program should opportune. 
 
Keywords: Work. Consumption. Solidarity Economy. Londrina. Byurs. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A produção de bens e serviços que atendam as necessidades 

individuais e coletivas da sociedade resulta na distribuição e consumo. Como 

atividade de domínio humano que altera a realidade, a transformação das matérias 

naturais em produtos que atendem as necessidades é realizada por meio da 

atividade trabalho (NETTO; BRAZ, 2006). 

O trabalho enquanto atividade exclusivamente humana, orientado 

para a produção de valores de uso, integra-se na totalidade do processo produtivo 

determinada pela distribuição, troca e consumo. 

Nesse sentido, nosso objeto de estudo é voltado para a discussão 

do consumo na perspectiva da teoria crítica. Assim como defendido por Marx (2008) 

acreditamos que a produção e o consumo são etapas que dialogam entre si em uma 

relação dialética. 

O consumo como parte central de valorização do capital, cria 

necessidades e as modifica de acordo com o seu interesse. Portanto, a 

compreensão do consumo sob outra perspectiva, nos possibilita compreendê-lo no 

âmbito da Economia Solidária. 

À vista disso, nosso interesse de estudo está voltado para o 

consumo nos pontos de venda selecionados de Economia Solidária no Município de 

Londrina a partir de seus compradores. Justificado pelo interesse da pesquisadora 

sobre tema, assim como a ausência de estudos sob o viés do consumo solidário e a 

realização do estágio curricular obrigatório cumprido na Gerência de Inclusão 

Produtiva. 

A Gerência de Inclusão Produtiva subordinada à Diretoria de 

Proteção Social Básica que direciona nosso interesse de estudos tem sua 

aprovação a partir do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Assistência 

Social aprovado por meio do Decreto nº 1005/2010 que dispõe sobre suas unidades 

organizacionais, entre elas, a Gerência citada (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LONDRINA, 2010).  

Como um dos espaços sócio ocupacionais do assistente social, a 

Gerência de Inclusão Produtiva é também um dos campos de atuação acadêmica 

para estagiários do curso de Serviço Social. Nesse sentido, a proximidade 
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estabelecida possibilita um melhor aprofundamento desse espaço concretizado no 

Centro Público de Economia Solidária – CPES – (Rua Rio de Janeiro, 1278 Londrina 

– Paraná) e também nas Feiras de Economia Solidária (Avenida Paraná, Londrina – 

Paraná). 

O cotidiano nesse campo de estágio (CPES) nos permite refletir 

sobre o tema de estudo e o estímulo quanto ao objeto dessa pesquisa, a saber, os 

fatores motivadores do consumo nos pontos de venda selecionados de Economia 

Solidária do município de Londrina no desvelamento do consumo no CPES como 

também nas Feiras de Economia Solidária, promulgados através do Programa 

Municipal de Economia Solidária. Dessa forma, o problema de pesquisa posto foi: 

Quais fatores permeiam a decisão de compra dos consumidores nos pontos de 

venda selecionados de Economia Solidária de Londrina? 

Posto isto, a pesquisa teve como objetivo geral: Compreender os 

fatores motivadores do consumo nos pontos de venda selecionados de Economia 

Solidária no Município de Londrina a partir de seus compradores e que se 

desdobrou nos objetivos específicos: Caracterizar o perfil dos consumidores da 

Economia Solidária nos pontos de venda selecionados; identificar as principais 

motivações que justificam o consumo nos referidos locais e problematizar a temática 

do consumo no Programa Municipal de Economia Solidária. 

A pesquisa acadêmica e prática profissional como formas de 

produção do conhecimento no Serviço Social são permeadas por uma reflexão 

contínua da prática dessa profissão nas instituições que atua (MARSIGLIA, 2007).  

O trabalho cotidiano possibilita uma aproximação mais completa da 

realidade vivenciada, é a partir disso que propomos a metodologia, os métodos e 

instrumentos que consideramos mais adequados ao objeto de estudo. 

A metodologia adotada será qualitativa para compreensão detalhada 

dos significados e características, pois “[...] ela trabalha com o universo de 

significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes [...]” (MINAYO et. 

al, 2002, p. 21) emitidos pelos sujeitos e se utilizará de recursos quantitativos e 

qualitativos para a mensuração dos dados. 

Conforme afirma Minayo et al. (2002, p.22) “O conjunto de dados 

quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se complementam, 

pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer 

dicotomia”. 
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Além de fonte de informações secundárias a partir de levantamento 

bibliográfico realizado em fontes como livros, artigos, sites, dissertações e teses que 

tenham como alvo o tema em estudo, bem como fontes de informação relacionada à 

gestão municipal da Economia Solidária no universo de pesquisa. 

Os sujeitos da pesquisa foram os compradores da Economia 

Solidária nos pontos de vendas selecionados (CPES e Feira Calçadão) de Londrina. 

A escolha dos locais deve-se a concretude desses espaços como espaços de 

comercialização dos empreendimentos da Economia Solidária, a expressiva 

circulação dos seus compradores nas Feiras e também como espaço de realização 

do estágio supervisionado no CPES. 

Os espaços de comercialização selecionados, Centro Público de 

Economia Solidária funciona das 8h às 17h de segunda-feira a sexta-feira, já as 

Feiras do Calçadão são realizadas nos três primeiros finais de semana de cada mês 

(sexta-feira e sábado) no Calçadão de Londrina, com funcionamento das 8h às 17h. 

A amostragem realizada dentro dessa totalidade será a não 

probabilística em que “[...] a seleção dos elementos da população para compor a 

amostra depende ao menos, em parte, do julgamento do pesquisador” (COSTA, 

2015, p. 44).  

A pesquisa desenvolvida pautou-se do Processo de Consentimento 

Livre e Esclarecido em todas suas etapas, uma vez que os sujeitos puderam se 

manifestar de maneira autônoma e consciente. Desse modo, os participantes da 

pesquisa ao serem abordados tiveram conhecimento dos objetivos do estudo, bem 

como seus preceitos éticos, em conformidade com as Normas e Diretrizes 

Brasileiras que incluem a Resolução nº 466/12 (orienta a pesquisa junto a seres 

humanos), assim, os sujeitos poderiam negar-se ou interromper a aplicação do 

formulário a qualquer momento. 

A amostragem adotada será a intencional onde o pesquisador 

seleciona membros de uma população para lhe oferecer informações relevantes 

(COSTA, 2015). Assim, tivemos como elemento norteador, a ideia de “saturação” 

dos dados, quando o pesquisador, identifica que as respostas se repetem, 

demonstrando a adequação dos dados ao objeto pretendido. 

A coleta de dados foi realizada no mês de agosto nos pontos de 

venda selecionados e pretendeu entrevistar no mínimo 30 pessoas e no máximo 60 
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considerando a alta circulação de compradores nas Feiras e também sua presença 

no CPES. Ao final foram aplicados 59 formulários. 

O instrumento para a coleta de dados escolhido foi o formulário 

semiestruturado, aplicado pessoalmente aos pesquisados, composto 

majoritariamente com perguntas fechadas e com algumas opções abertas que 

permitia a escrita da pesquisadora (apêndice A). Inicialmente aplicado a um grupo 

menor de sujeitos através do pré-teste para verificar a necessidade de alteração nas 

questões. Dentre as questões fechadas, o sujeito deveria escolher uma alternativa, 

ou seja, a que mais representasse sua opinião. 

A análise da coleta de dados se deu após a aplicação dos 

formulários e procurou dimensionar os aspectos objetivos referente a respostas dos 

sujeitos da pesquisa por meio da construção de gráficos e também da análise das 

questões semiestruturadas a fim de atingir o objetivo da pesquisa, tendo para isso 

os seguintes eixos analíticos: consumo, sobre o qual discorremos a partir dos fatores 

motivadores e as suas particularidades na ES; e sobre os dados do serviço com a 

finalidade de identificar as perspectivas avaliativas do consumo na ES a partir de 

seus compradores. Na fase de análise dos dados partimos do pressuposto 

levantado por Minayo et al. (2002) em que a análise e a interpretação estão no 

mesmo movimento ao olhar para os dados.  

Para o tratamento dos dados quantitativos obtidos se utilizará a 

técnica análise de conteúdo. Conforme pontuado por Minayo et al. (2002) a técnica 

permite que encontremos respostas para as questões formuladas anteriormente, ou 

seja, por meio da leitura dos dados buscamos interpretá-los qualitativamente. 

A modalidade análise de conteúdo foi escolhida, pois comporta 

várias relações sobre determinado assunto, o tema. No contexto descrito, a análise 

temática elenca os núcleos de sentido que compõe a comunicação cuja 

presença/frequência podem ter sentido para o objeto analítico visado, ou seja, tais 

aspectos representam os significados, a relevância dos valores de referência e os 

modelos de comportamento do discurso (Minayo, 1993), expresso nas respostas 

assinaladas. 

Ao operacionalizarmos a análise temática é possível seu 

desdobramento em três etapas: pré-análise; exploração do material e tratamento 

dos resultados obtidos e interpretação. 
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A partir disso, o presente trabalho está organizado em três capítulos, 

sendo os dois primeiros construídos com base nos aportes teóricos e terceiro que 

aponta os resultados e a análise da pesquisa empírica desenvolvida.  

No primeiro capítulo (item 2), abordamos sobre a categoria trabalho 

como ato e processo pelo qual o homem estabelece mediações entre a realidade 

subjetiva e objetiva ao transformar a natureza. Com isso, avançamos para a 

discussão de produção, distribuição e consumo na perspectiva da teoria crítica e 

posteriormente sobre a análise do consumo na contemporaneidade. 

No segundo capítulo (item 3), discorremos sobre o consumo na 

Economia Solidária por meio de sua trajetória histórica, com as principais iniciativas 

que perpassam sua origem até sua representação na contemporaneidade. E por fim, 

tratamos sobre o consumo solidário sob o enfoque da Economia Solidária. 

O terceiro capítulo (item 4) apresenta sobre as ações públicas da 

Economia Solidária e busca atingir ao objetivo central deste trabalho, que é 

compreender os fatores motivadores do consumo nos pontos de venda selecionados 

de Economia Solidária do município de Londrina. 

Na última seção do trabalho, apresentamos as considerações finais. 

Acreditamos que o presente estudo se configura como uma aproximação a 

Economia Solidária e permite sua discussão e reflexão sob a forma que o consumo 

se desenvolve no seu interior e se manifesta como prática por meio dos 

compradores. 
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2 A CATEGORIA TRABALHO 

 

A categoria trabalho como ato e processo pelo qual o homem altera 

a natureza por meio das mediações que estabelece, será discutida inicialmente, 

para que consigamos atingir ao objetivo deste capítulo que é compreender o 

consumo na perspectiva da teoria crítica. 

A relação existente entre homem, natureza e trabalho permeia todas 

as relações produtivas e sociais na vida em sociedade. O trabalho como ato e 

processo pelo qual o homem estabelece mediações entre a realidade subjetiva e 

objetiva modifica a natureza na medida em que lhe possibilita respostas ao ser 

social. 

Conforme afirma Marx: “O trabalho é, antes de tudo, um processo 

entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, 

medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza” (2013, p. 326).  

Como atividade de domínio humano que altera a realidade, a 

transformação das matérias naturais em produtos que atendem as necessidades é 

realizada por meio da atividade trabalho (NETTO; BRAZ, 2006).  

Marx (2013) argumenta que não se trata de formas primitivas e ou 

animalescas do trabalho (inato ao animal), mas correspondem a uma capacidade 

humana consciente e proposital das ações.  

 

Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito 
unicamente ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes 
às do tecelão, e uma abelha envergonha muitos arquitetos com a 
estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início distingue o 
pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a 
colmeia em sua mente antes de construí-la com a cera. No final do 
processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava 
presente na representação do trabalhador no início do processo, 
portanto, um resultado que já existia idealmente (MARX, 2013, 
p.327). 

 

A reflexão proposta por Marx define o trabalho enquanto atividade 

exclusivamente humana movida por um telos teleológico, ou seja, orientado para 

produzir valores de uso, como apropriação da natureza para satisfação das 

necessidades humanas projetadas por meio da prévia ideação, a efetivação do 

trabalho se dá por essa prefiguração que se objetiva, quando a matéria natural pela 

ação material é transformada (NETTO; BRAZ, 2006).   
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Nesse sentido, “Os momentos simples do processo de trabalho são, 

em primeiro lugar, a atividade orientada a um fim, ou o trabalho propriamente dito; 

em segundo lugar, seu objeto e, em terceiro, seus meios” (MARX, 2013, p. 328). 

Logo, o ato trabalho integra-se na totalidade do processo produtivo segundo as 

determinações primárias: distribuição, troca e consumo. 

A finalidade instituída desde início configura o processo de trabalho, 

no qual o homem utilizará dos meios necessários para a transformação da natureza 

e empregará de sua força de trabalho, resultando na constituição de um produto 

como um valor de uso adaptado as necessidades humanas.  

O trabalho é, portanto, uma atividade coletiva, ou seja, o sujeito não 

é isolado, mas insere-se em um conjunto de outros sujeitos, permitindo, assim a 

coletivização dos conhecimentos. As formas de orientar, convencer ou ordenar 

outros sujeitos à realização das atividades, ocorrem pelo uso da linguagem 

articulada. Logo, o caráter coletivo da atividade trabalho é fundante do ser social que 

em cada estágio do desenvolvimento, espelha os atributos e possibilidades por meio 

das interações humanas.  

Nesse sentido, podemos reiterar que a categoria trabalho 

proporcionou ao gênero humano um salto na dinâmica da natureza, orgânica e 

inorgânica. Portanto, o homem enquanto ser social é resultante desse processo 

histórico. 

No contexto descrito, as relações de produção são constituídas 

pelas forças produtivas de caráter técnico e social. A relação entre elas determina o 

modo de produção enquanto desenvolvimento histórico-social que possui 

características particulares. 

Pode-se concluir então, que os modos de produção são permeados 

por contradições e transformam-se no desenvolver da história da humanidade. Nele 

encontramos a estrutura (ou base) econômica da sociedade caracterizada pela força 

de produção e a superestrutura que compreende as instâncias jurídico-políticas, 

ideologias e consciência social (NETTO; BRAZ, 2006). 

Em cada modo de produção a relação entre ambas é específica e 

marcada pelo modo de produção. Realizadas tais precisões, a seguir apresentamos 

a argumentação histórica desde a comunidade primitiva ao capitalismo, descrevendo 

suas principais vertentes. 
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Para os autores Netto e Braz (2006) o desenvolvimento da 

comunidade primitiva caracterizada pela domesticação de animais e surgimento da 

agricultura, permitiu o surgimento do excedente econômico. Assinalando o aumento 

da produtividade de trabalho, houve a possibilidade de acumulação dos produtos do 

trabalho, resultando em dois efeitos: maior divisão na distribuição do trabalho e a 

mercadoria (como forma de troca entre as comunidades). 

Continuam expondo os autores que o surgimento do excedente 

econômico (diferença entre o que é produzido pela sociedade e os custos dessa 

produção) e sua exploração por produtores levaram a dissolução da sociedade 

primitiva. Assim, a produção do excedente garante a viabilidade de exploração e 

escravização de homens permitindo o modo de produção escravista 

(aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo) o que configurou o mundo antigo até 

a dissolução do Império Romano. 

O escravismo definido pela exploração do homem pelo homem, foi 

responsável pela introdução da propriedade privada dos meios de produção, 

diversificando  a produção de bens e proporcionando o aumento da produção de 

mercadorias, o que impulsionou o comércio entre as comunidades . As primeiras 

formas de poder político que futuramente formarão o Estado, se viram a partir desse 

modo de produção (NETTO; BRAZ, 2006). 

Com a desintegração do Império Romano impôs-se o modo de 

produção feudal vigente até o último milênio da era cristã. O feudalismo se 

caracterizava pelos feudos, como base territorial econômico-social de produção, 

pertencente a um senhor nobre que subjugava os produtores diretos (servo). A crise 

do feudalismo e as lutas entre suas classes fundamentais levaram a Revolução 

Burguesa, por conseguinte, ao mundo moderno. Assim, a ampliação da economia 

mercantil urbana e a centralização do poder político propiciaram o surgimento do 

Estado absolutista. A partir do século XIV surgem as estruturas próprias do Estado 

Moderno:força armada com comando único,  burocracia e  sistema fiscal (NETTO; 

BRAZ, 2006). 

É nesse processo que o desenvolvimento das forças produtivas 

permite a existência do modo de produção capitalista. Caracterizado pela exploração 

do trabalho, este modo de produção tem como principal objetivo o lucro, atuando 

nos processos de produção (elaboração de produtos) e reprodução (vida material, 

biológica e social dos homens) da sociedade (GRANEMANN, 1999). 
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O modo de produção capitalista teve sua consolidação entre os 

séculos XVIII e XIX configurando-se como um sistema planetário. Nesse processo, o 

movimento do capital pode ser expresso pela fórmula: D → M → D’ onde o ponto de 

partida é o dinheiro e o ponto de chegada é mais dinheiro, ou seja, a partir do D 

(dinheiro) é possível a produção de M (mercadorias) para se obter D’ (mais dinheiro) 

(NETTO; BRAZ, 2006, p. 96). 

Na circulação D → M → D’ os extremos têm a mesma forma 

econômica, “Ambos são dinheiro, portanto, não-valores de uso qualitativamente 

distintos, uma vez que o dinheiro é justamente a figura transformada das 

mercadorias, na qual estão apagados seus valores de uso específicos” (MARX, 

2013, p. 294). 

Na circulação acima mencionada, mercadoria e dinheiro operam 

como modos diversos de existência do próprio valor: o dinheiro em seu modo 

universal e a mercadoria em seu modo de existência particular, “disfarçado”. O valor 

altera-se no processo, se autovaloriza e chega-se a conclusão capital é dinheiro, 

capital é mercadoria (MARX, 2013, p. 294). 

O capitalismo define então, a compra e venda da força de trabalho, 

isto é, o trabalhador não possui restrições como a servidão ou o escravismo, 

prevalece à concepção liberal, em que ele é livre para vender sua força de trabalho 

(GARCIA, 2018). 

Diante disso, avançamos para a discussão de produção, distribuição 

e consumo, sendo o último, problema de nossa pesquisa. Para isso, no próximo 

subitem, procuramos discutir o consumo na perspectiva da teoria crítica e 

posteriormente sobre a análise do consumo na contemporaneidade. 

  

2.1 O CONSUMO NA TEORIA CRÍTICA 

 

A produção e o consumo em Marx constituem uma relação dialética, 

como etapas que se relacionam reciprocamente: “O próprio ato de produção é, pois 

em todos os seus momentos, também um ato de consumo” (MARX, 2008, p. 246).  

A produção é imediatamente consumo e o consumo é 

imediatamente produção, há um movimento mediador entre ambos. Para Marx 

(2008) a produção é mediadora do consumo por meio dos materiais que criam os 
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objetos. Contudo, o consumo é também produção enquanto busca para os produtos 

os sujeitos.  

O consumo se transforma em produção sob duas formas, 

primeiramente, porque o produto se efetiva enquanto tal através do consumo, e em 

segundo lugar, devido ao consumo que ao realizar a produção cria uma nova 

necessidade da mesma. 

Ao observarmos a produção, podemos definir os seguintes aspectos: 

ela fornece ao consumo os materiais imprescindíveis; a produção cria os 

consumidores na medida em que lhes possibilita o modo de consumo lhe 

determinado seu caráter; a produção cria o consumo desenvolvendo no consumidor 

a necessidade dos produtos (MARX, 2008, p. 249).  

No processo entre produtor e produtos se localiza a distribuição que 

ao determinar sua parte no universo dos produtos se interpõe entre produção e 

consumo. 

A concepção de Marx (2008) sobre produção e consumo enquanto 

etapas que dialogam entre si, nos aproximam da escolha pelo viés do consumo sob 

a teoria crítica. Uma vez que para os economistas liberais, há a separação entre 

consumo e produção, distinguindo também o consumo produtivo próprio consumo. 

Para os economistas liberais na produção os homens apropriam-se 

da natureza para atendimento as necessidades; a distribuição os reparte conforme 

as leis sociais; por meio da troca há uma nova repartição de acordo com a 

necessidade individual e por fim, com o consumo desaparece o movimento social 

através da satisfação individual do objeto. 

A produção é ponto inicial e o consumo o ponto final, já a 

distribuição está no centro que medeia ambos. A crítica de Marx (2008) consiste na 

ausência de unidade entre elas e também na superficialidade dos encadeamentos 

nesse processo. 

No cenário descrito, a teoria crítica norteará este trabalho a partir do 

entendimento de produção e consumo como recíprocos que estão ligados entre si e 

perpassam todo processo de produção para que por fim, possamos aprofundar o 

consumo na Economia Solidária no capítulo seguinte. 

A produção das condições materiais possibilita que a sociedade 

preserve-se como tal delineando seus aspectos econômico-sociais. Por esse ângulo, 



22 

 

a produção dos bens que atendem as necessidades individuais e coletivas da 

sociedade resulta na distribuição e consumo.  

A ação do homem sobre a natureza por meio do trabalho cria bens 

que se constituem como valores de uso (satisfação de uma necessidade) para a 

sociedade. Para que os bens cumpram sua função e efetivam-se eles devem ser 

distribuídos (repartidos) e consumidos (NETTO; BRAZ, 2006, p.63) (Grifos do autor). 

Os valores de uso se efetuam quando consumidos, de acordo com 

Netto e Braz (2006, p. 64): “O consumo é um processo no qual um bem é utilizado 

para a satisfação de uma necessidade determinada”. 

 Como os bens produzidos não são imediatamente consumidos 

deve-se distingui-los entre consumo produtivo, consumo improdutivo, consumo 

individual e consumo coletivo a partir do entendimento de Marx (2013, p. 787): 

O consumo do trabalhador tem uma dupla natureza. Na própria 
produção, ele consome, por meio de seu trabalho, meios de 
produção, transformando-os em produtos de valor maior que o do 
capital adiantado. Esse é seu consumo produtivo. Ao mesmo tempo, 
ele é consumo de sua força de trabalho pelo capitalista que a 
comprou. Por outro lado, o trabalhador gasta em meios de 
subsistência o dinheiro pago na compra da força de trabalho: esse é 
seu consumo individual. 

 

Inicialmente Marx (2013) diferencia sobre o consumo do trabalhador 

entre o consumo produtivo e o consumo individual. No consumo produtivo o trabalho 

pertence ao capitalista e em um segundo momento, o consumo individual pertence 

ao próprio trabalhador que o executa para manter suas funções vitais. 

O consumo produtivo, assim, engloba tanto o consumo dos bens de 

consumo pelos produtores, quanto o consumo dos meios de produção no processo 

produtivo. 

Apoiado nesse fundamento, Heller (2012) ao referenciar Marx fala 

sobre o consumo improdutivo como todo aquele que envolve bens que não 

pertencem à classe produtiva, não contribuindo consequentemente para a etapa 

seguinte de produção e que abrange o consumo de bens de consumo por classes 

não produtivas (classe dominante) e pelos setores não produtivos do Estado (militar 

administração estatal). 

Outra categoria é o consumo coletivo que apresenta um caráter 

social, pois “Essa economia na utilização dos meios de produção deriva apenas de 
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seu consumo coletivo no processo de trabalho de muitos indivíduos, e estes 

assumem tal caráter de condições do trabalho social [...]” (MARX, 2013, p. 497). 

Podemos condensar da seguinte forma: o consumo produtivo é o 

consumo de meios de produção no processo de trabalho; o consumo improdutivo 

seria o consumo dos valores de uso que não interferem no processo de produção; 

consumo individual é o consumo direto para um membro da sociedade; e por fim, o 

consumo coletivo enquanto consumo de valor para um conjunto de membros sociais 

(NETTO; BRAZ, 2006, p.64). 

No modo de produção capitalista todos os insumos estão sob a 

forma de mercadoria, onde predomina uma “enorme coleção de mercadorias” e a 

mercadoria individual. Marx define mercadoria da seguinte forma: “A mercadoria é, 

antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas propriedades, 

satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer” (2013, p. 157). 

Para Marx (2013, p. 158) “A utilidade de uma coisa faz dela um valor 

de uso”, as condicionalidades dessa utilidade são: o corpo da mercadoria e sua 

determinidade quantitativa. Com isso, o valor de uso da mercadoria se efetiva no 

uso ou no consumo.  

Constituindo-se ao mesmo o tempo os suportes materiais do valor 

de troca que a princípio aparece com uma relação quantitativa, proporção no qual os 

valores de uso são trocados por outros. O que pode parecer intrínseco e acidental 

ao valor de troca representa o conteúdo distinguível da mercadoria e também a 

relação que lhes aproxima de outras mercadorias (MARX, 2013, p. 158).  

A vista disso, como valor de uso a mercadoria é de qualidade 

dissemelhante; e como valor de troca pode ser de quantidade diferente. Nesse 

sentido, prescindido o valor de uso das mercadorias lhe resta à propriedade de ser 

produto do trabalho.  

A “enorme coleção de mercadorias” que constituí o modo de 

produção capitalista, faz com que uma vez empregada à força de trabalho que 

transforma a natureza e lhe dá formas resulta também no estranhamento do 

trabalhador:  
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O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais mercadoria 
riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e 
extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata 
quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das 
coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta a desvalorização 
do mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalho não produz 
somente mercadoria; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como 
uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, 
mercadorias em geral (MARX, 2004, p. 80). 

  

Nesse aspecto, o objeto que o trabalhador produz lhe torna 

estranho, ao mesmo tempo em que há uma perda do objeto, lhe é imposto uma 

servidão ao mesmo, causando um estranhamento e alienação.  

No sentido atribuído por Marx (2004) à ação de se tornar alheios, 

estranhos e alienados quanto aos produtos de sua própria atividade e/ou à natureza 

na qual vivem, e /ou a outros indivíduos e a si mesmos condiciona o processo de 

alienação, portanto, a relação estabelecida entre os homens, a ele próprio e a 

natureza permeiam toda alienação. 

Logo, no capitalismo como uma “economia de mercado” o consumo 

é caracterizado primordialmente sob a forma de consumo de mercadorias, as 

exceções estão no consumo de bens produzidos domesticamente e no consumo na 

agricultura de subsistência (HELLER, 2012, 133).  

Heller (2012) referencia Marx ao afirmar que para ele o consumo 

possui uma dimensão fisiológica e histórica que estão juntas ao “sistema de 

necessidades humanas” e se enquadram nas duas categorias. 

As necessidades fisiológicas básicas são distintas das necessidades 

historicamente determinadas, que correspondem aos sucessivos avanços do 

desenvolvimento das forças produtivas e na constante transformação de forças entre 

as classes sociais (“polarização” de bens e de serviços de consumo).  

A compreensão da “Sociedade do Consumo” envolve o estudo das 

diversas teorias sobre a alienação social baseadas na análise urbana e social no 

final do século XX e início do século XXI. 

Os bens de consumo são determinados por inovações técnicas e 

pelas alterações na esfera de produção. Consequentemente relacionado com a 

produção capitalista há uma ampliação da esfera de consumo como uma 

deterioração de sua qualidade e que implica a uma crescente manipulação do 

consumidor pelas empresas capitalistas nas esferas de produção, distribuição e 

publicidade (HELLER, 2012, 134).  
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O consumo é parte central de valorização do capital, que cria 

necessidades e as modifica de acordo com o seu interesse. Nesse processo, as 

influências do marketing e da propaganda atuam no psiquismo do indivíduo e sob 

sua forma de consumir, ou seja, o consumo se desenvolve não somente para o que 

básico, mas também e principalmente para o supérfluo, atribuindo ao indivíduo o 

imediatismo, o prazer no ato do consumo e o surgimento de novas necessidades 

(MARCHESINI JUNIOR, 2012, p. 132).  

O consumismo possui diversas frentes como afirma Marchesini 

Junior (2012), esta vinculado à velocidade de renovação dos produtos, ao 

fortalecimento do marketing movido pelo capital, à produção de bens não duráveis, a 

produção em série de produtos e serviços com padrões cada vez mais massificados. 

A perspectiva crítica na análise do consumo considera que a alta produção 

desencadeia um intenso consumo, exploração e esgotamento das matérias primas 

da natureza, ou seja, com o processo de obsolescência programada que viabiliza o 

escoamento permanente dos produtos e serviços a retirada de matéria prima do 

meio ambiente é cada vez maior.  

Nesse contexto, o homem pode torna-se submisso ao consumo e 

privado de sua consciência autônoma movida por uma busca ininterrupta de 

“coisas”. A real necessidade de compra é substituída pela compra pelo prazer, 

satisfação de posse em adquirir o que os outros não possuem e o que o diferencia 

de todos. Assim, “[...] o consumo ganha características de solução para tristezas e 

decepções da vida cotidiana” (MARCHESINI JUNIOR, 2012, p. 141). 

A partir dessa reflexão, compreendemos que a sociedade do 

consumo cria então uma série de necessidades alienadas, impulsionadas pelo 

marketing e a publicidade. O ato do consumo se transforma em espaço alienante, ao 

mesmo tempo em que o consumo dá identidade aos indivíduos, ele propicia a 

massificação das ideias, padrões de vida, ideais de moda, individualiza o sujeito e o 

aliena. Abordaremos a seguir a análise da sociedade contemporânea pelo principal 

viés que a define, o consumo.  

 

2.2 O CONSUMO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

A partir da leitura da obra “Sociedade de consumo” obra na qual 

Livia Barbosa (2010) realiza uma crítica acerca dos estudos sobre a sociedade de 
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consumo, iremos caracterizar os principais conceitos citados pela autora 

fundamentados do que se entende sobre essa temática. 

A escolha por trabalhar com tal fonte advém da revisão realizada 

pela autora sobre as teorias e culturas do consumo, delimitando as questões que as 

envolvem, a partir de diferentes autores em suas perspectivas a cerca das 

discussões.  

Sociedade de consumo pode ser considerada uma determinação 

específica das sociedades contemporâneas. No entanto, a dimensão singular dessa 

sociedade pode ser compreendida por duas categorias de entendimento: consumir 

para fins de “satisfação de necessidades básicas” e/ou “supérfluas” ambas com uma 

questão imediata: o consumo é uma atividade presente em qualquer sociedade 

humana (BARBOSA, 2010). 

Nesse sentido, destaca-se que o termo sociedade de consumo traz 

alguns embaraços conceituais, pois dependendo da abordagem teórica utilizada 

pode significar que todas as sociedades humanas consumem para se reproduzir 

física e socialmente ao mesmo tempo em que pode representar as singularidades de 

uma sociedade de consumo.   

Para alguns teóricos a sociedade de consumo é definida por um tipo 

específico de consumo, para outros a sociedade de consumo engloba 

características sociológicas como o consumo de massas para as massas, entendida 

como a sociedade de mercado e descrita pela insaciabilidade do consumidor.  

 
Teorias sobre a sociedade de consumo dizem respeito à natureza da 
realidade social. Mapeiam e analisam alguma característica que lhe é 
atribuída como específica e cogitam sobre o porquê do consumo 
desempenhar um papel tão importante no interior da sociedade 
contemporânea ocidental. Teorias sobre o consumo, por sua vez, 
inquirem sobre outras dimensões da vida social. Elas procuram 
respostas para várias questões como, por exemplo, os processos 
sociais e subjetivos que estão na raiz da escolha de bens e serviços; 
quais são os valores, as práticas, os mecanismos de fruição e os 
processos de mediação social a que se presta o consumo; qual o 
impacto da cultura material na vida das pessoas e, ainda, como o 
consumo se conecta com outros aspectos da vida social etc 
(BARBOSA, 2010, p. 29). 
 

As teorias sobre sociedade de consumo e teorias do consumo estão 

conectadas, porém correspondem a níveis analíticos distintos da realidade. Assim, 



27 

 

muitos teóricos não abordam sobre as propriedades sociológicas e culturais do 

consumo. 

A partir de uma revisão sobre as teorias da sociedade e a cultura de 

consumo, Barbosa (2010) apresenta o estudo dos teóricos principais sobre o tema 

em suas respectivas concepções, os autores serão citados a seguir. 

A princípio Ben Fine e Ellen Leopold são referenciados por Barbosa 

(2010), pois relacionam temas sobre o entendimento dos indivíduos sobre a 

sociedade de consumo, são elas: origens históricas da sociedade de consumo; 

sociedade de consumo e produção em massa; o consumo de massas e sociedade 

de consumo; marketing e propaganda; consumo e estratificação social; sociedade 

de consumo e afluência; o pós modernismo e o consumo. 

O próximo teórico citado por Barbosa (2010) é Staler que busca 

definir a cultura do consumidor a partir de indicadores sociológicos, são eles: a 

cultura do consumidor é pautada na cultura de consumo de uma sociedade de 

mercado; a cultura do consumidor é a cultura da sociedade de mercado capitalista. 

Nesse processo, indica as características da cultura do consumidor: universal e 

impessoal; liberdade de escolha e vida privada; necessidades ilimitadas e 

insaciáveis; sociedade pós-tradicional; as relações de poder. 

O autor seguinte abordado por Barbosa (2010) é Mike Featherstone 

que reúne em três grupos a cultura do consumidor atrelada ao pós-modernismo nas 

perspectivas culturais da economia (simbolização dos bens materiais) e na 

economia dos bens culturais (mercado como oferta e acumulação de capital).    

Os grupos identificados por Featherstone correspondem: produção 

do consumo, modos de consumo e consumo de sonhos, imagens e prazeres. A 

produção do consumo traz a perspectiva da cultura do consumidor como 

consequência da expansão capitalista como também aos métodos tayloristas e 

fordistas.  

Para ele “A lógica do mercado coloca tudo e todos no mesmo nível” 

(BARBOSA, 2010, p.38), a cultura do consumo é então considerada desintegradora 

e motivadora do afastamento entre os indivíduos, estes são manipulados pela 

ideologia do marketing e propaganda quanto aos objetos de desejo de consumo. 

Jean Baudrillard é outro autor mencionado por Barbosa (2010). Para 

ele na sociedade de consumo o signo é mercadoria e possui valor simbólico, ou 
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seja, juntos formam o commodity sign e são frequentemente manipulados pelo 

marketing e propaganda.  

Colin Campbell tem sua obra analisada por Barbosa (2010) ela 

afirma que esse autor possui duas teorias: a natureza da realidade do consumo e 

sobre por que consumimos. Assim, o consumismo moderno advém do lugar 

ocupado pela emoção e desejo subjetivos e também pelo caráter individualista ao 

atribuir ao indivíduo a decisão de consumo. A sociedade de consumo é marcada 

pela insaciabilidade dos consumidores como um processo incessante de 

insatisfação movido para o consumo de novos produtos.  

Bauman1 é descrito por Barbosa (2010) enquanto autor fundamental, 

pois suas teses propagadas no Brasil apresentam aspectos pessimistas e 

moralizantes enquanto analisa as categorias sociais e o impacto da sociedade de 

consumo. 

Para Bauman a característica distintiva da sociedade de consumo 
não é o alto grau de consumo em si, mas a desvinculação deste de 
qualquer função pragmática ou instrumental. Em formações 
históricas e sociais anteriores existiam necessidades biológicas e 
sociais que eram circunscritas e justificadas por padrões sociais de 
decência, propriedade ou “good life” (no sentido moral de uma vida 
digna).  
Contudo, na sociedade de consumo contemporânea as 
“necessidades” adquiriram uma nova plasticidade, que nos eximem 
de justificá-las por referência a qualquer critério. O prazer que elas 
proporcionam lhes confere legitimidade (BARBOSA, 2010, p. 46). 

 

Na sociedade de consumidores o consumo é considerado vocação e 

ao mesmo tempo um direito e dever humano universal. A vocação consumista 

bombardeia por todos os lados os indivíduos de forma que se quiserem ser vistos, 

manter a posição social e serem reconhecidos devem ter um desempenho individual 

que responda rapidamente aos apelos, caso contrário, consumidores de ambos os 

sexos, idade e posições sociais poderão sentir-se inadequados e abaixo do padrão 

(BAUMAN, 2008, p. 74). 

                                                 
1
 Descrito como “profeta da pós-modernidade” (com o que discorda) para Bauman “pós-modernidade” 

significa uma sociedade (tipo de condição humana), enquanto “pós-modernismo” corresponde a uma 
visão de mundo (uma ideologia sob a percepção de mundo). Bauman contribuí com reflexões amplas 
e variadas sobre as condições do mundo na “modernidade líquida" (o desmonte, a temporariedade, a 
liquidez caracterizam a sociedade moderna. Com a incapacidade de manter a forma, as instituições, 
os quadros de referência, estilo de vida, crenças e convicções, as alterações acontecem antes de 
solidificar-se, evitando que padrões de conduta se solidifiquem em costumes e tradições).  
PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Entrevista com Zigmunt Bauman. Tempo Social, São 
Paulo, v. 16, n. 1, p. 301-325, jun. 2004. 
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A “sociedade de consumidores”, em outras palavras, representa o 
tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um 
estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e rejeita 
todas as opções culturais alternativas (BAUMAN, 2008, p. 71). 
 

O consumo é um investimento ao valor social e autoestima do 

indivíduo, assim “o objetivo final do consumo na sociedade de consumidores é a 

modificação ou recomodificação do consumidor: elevar a condição dos 

consumidores à de mercadorias vendáveis” (BAUMAN, 2008, p.76). 

A sociedade remodelada à semelhança do mercado torna seus 

membros autênticos mercadorias de consumo. Nos templos de consumo, tanto os 

produtos como os consumidores são mercadorias. Os membros da sociedade de 

consumidores são produtos de comodificação.  

Após tais explanações, representamos abaixo um quadro formulado 

por Barbosa (2010) a títulos das discussões apresentadas e ideias transmitidas 

pelos autores analisados que possuem concepções complexas da cultura e da 

sociedade do consumo (Quadro 1). 

 
   Quadro 1 – Características da sociedade de consumo e cultura do consumo. 

Sociedade de consumo Cultura de Consumo 

1. Sociedade capitalista e de mercado; 1. Ideologia Individualista; 

2. Acumulação de cultura material sob a 

forma de mercadorias e serviços; 

2. Valorização da noção de liberdade e 

escolha individual; 

3. Compra como a principal forma de 

aquisição de bens e serviços; 

3. Insaciabilidade; 

 

4. Consumo de massas e para as 

massas; 

4. Consumo como a principal forma de 

reprodução e comunicação social; 

5. Alta taxa de consumo individual; 
5. Cidadania expressa na linguagem de 

consumidor; 

6. Taxa de descarte das mercadorias 

quase tão grande quanto a de aquisição; 

6. Fim da distinção entre alta e baixa 

cultura; 

7. Consumo de moda (novidade); 7. Signo como mercadoria; 

8. Consumidor como um agente social e 

legalmente reconhecido nas transações 

econômicas. 

8. Estetização e comoditização da 

realidade. 

   Fonte: BARBOSA, 2010, p.57. 
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A compreensão do consumo a partir da teoria crítica aqui defendida 

nos permite afirmar que a concepção que norteia este estudo é a sociedade do 

consumo, inerente ao capitalismo globalizado, em que a acumulação material se 

concretiza pelas mercadorias e serviços adquiridos por meio da compra. 

No interior da esfera do consumo, a cultura do consumo é criada 

pela dinâmica do modo de produção capitalista. As experiências momentâneas dão 

forma a essa cultura de consumo. Marcada pela insaciabilidade, “[...] somos 

impulsionados e ou/atraídos a procurar incessantemente por satisfação, mas 

também a temer o tipo de satisfação que nos faria interromper essa procura” 

(BAUMAN, 2008, p. 127). 

A sociedade de consumo promove um estilo de vida que intensifica 

uma estratégia consumista e adapta aos indivíduos a uma cultura do consumo 

determinada pela velocidade, excesso e desperdício, em que os pressupostos são 

“compre, desfrute e jogue fora” (BAUMAN, 2008). O consumo é, portanto, permeado 

por decisões que se refletem nas relações sociais desenvolvidas, como uma das 

principais formas de reprodução, a cultura de consumo é motivadora do afastamento 

entre os indivíduos resultando então na estetização e comoditização da realidade. 

Entende-se que a sociedade de consumo diz respeito à natureza da 

realidade social e material. Nesse sentido, compreender o porquê do consumo 

desempenhar um papel primordial no interior da sociedade contemporânea nos faz 

retomar a gênese da sociedade capitalista. 

A partir dos elementos aqui descritos pretende-se analisar o 

consumo nos pontos de venda selecionados de Economia Solidária no Município de 

Londrina a partir de seus compradores sob a perspectiva da sociedade de consumo.  

Para que seja possível atender a esse objetivo, pretende-se discutir 

sobre a temática da Economia Solidária em sua origem histórica e a forma como se 

consolida o consumo solidário sob esse enfoque para posteriormente localizá-la em 

nível local no município estudado. 
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3 O CONSUMO NA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

O objetivo desse capítulo é compreender o consumo no âmbito da 

Economia Solidária, para que possamos atingi-lo, primeiro, iremos abordar sobre o 

histórico da Economia Solidária por meio das principais iniciativas que perpassam 

sua origem até sua representação na contemporaneidade. Por fim, trataremos sobre 

o consumo solidário sob o enfoque da Economia Solidária. 

Há diferentes enfoques e perspectivas sobre a temática da 

Economia Solidária (ES), o que converge é sua origem quanto ao modelo teórico 

empregado no século IXX relacionado aos socialistas utópicos, como Saint-Simon2, 

Charles Fourier3 e Robert Owen4. O ressurgimento recente da temática no Brasil 

pode ser atribuído devido ao aumento da exclusão social e desigualdades sociais 

(SANTOS; BONIRELLI, 2010). 

A Economia Solidária é um conceito utilizado no mundo todo, com 

significados variados, mas que convergem para a ideia de solidariedade em 

oposição ao individualismo. No Brasil, essa expressão foi atribuída a Paul Singer, ao 

construir um plano de combate ao desemprego para campanha de Luiza Erundina à 

prefeitura de São Paulo em 1996. Em julho do mesmo ano, o jornal Folha de São 

Paulo publica o artigo de Singer com o título “A Economia Solidária contra o 

desemprego”, sendo a primeira vez que autor emprega a expressão (GARCIA, 

2018).   

Neste capítulo há o desenvolvimento da temática da ES, a partir da 

compreensão de que não existe unanimidade sobre o conceito de Economia 

Solidária.  Silva e Nagem (2011), amparados em Leite (2009) observam a existência 

de três correntes de pensamento contrárias entre si que serão detalhadas a seguir.  

A primeira vertente entende a Economia Solidária como um modo de 

produção que se contrapõe ao modo de produção capitalista, baseada nas ideias de 

autogestão e de controle operário sobre a produção, neste grupo estão Singer 

(2002) e Mance (1999). 

Para segunda corrente de estudiosos, representada por Luis 

Razzeto (1997), Genauto França Filho e Jean-Louis Laville (2006), Luiz Inácio 

                                                 
2
 Conde de Saint-Simon (1760 – 1825). Para mais informações vide obra: Nouveau Christianisme. 

3
 Charles Fourier (1772 – 1837). Para mais informações vide a seguinte obra do autor: Desing for 

Utopia: Selected Wrinttings of Charles Fourier. 
4
 Robert Owen (1771 – 1858). Para mais informações vide obra: Book of the new moral world. 
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Germany Gaiger (2003), a Economia Solidária como um modelo de produção 

convive e se relaciona com o sistema capitalista. 

O terceiro grupo compreende a Economia Solidária como uma 

reação as crises do sistema capitalista que tende a desaparecer com a superação 

das crises, esses argumentos são apresentados por Robert Castel (2010) e Anibal 

Quijano (2002). 

Nesse sentido, o aprofundamento dado neste estudo é de acordo 

com a perspectiva adotada por Paul Singer5. Como um dos fundadores do Partido 

dos Trabalhadores (PT) e referência internacional de Economia Solidária, Singer 

atuou na inscrição da ES em política pública por meio da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (Senaes), inserida no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

nos governos petista (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2011) e Dilma Vana 

Rousseff (2011 – 2016) e extinta por Michel Miguel Elias Temer Lulia (PMDB) em 

2016, que trataremos posteriormente. Assim, o debate pelo enfoque da política 

pública, justifica a opção pelo autor. 

A Economia Solidária embora seja uma expressão contemporânea é 

uma das formas de organização de trabalho antiga que se deu por meio das 

iniciativas de cooperativismo que serão descritas a seguir. 

Nesse cenário, as primeiras experiências cooperativistas apontam 

para a Inglaterra, como uma forma de enfrentamento dos trabalhadores aos 

impactos proporcionados pela Revolução Industrial. As experiências aludiam a 

sonhos visionários como tentativa de reforma a sociedade sendo amplamente 

criticada entre os autores clássicos (GARCIA, 2018).  

De acordo com Garcia (2018, p. 59): “A cooperação enquanto ação 

entre duas ou mais pessoas para um fim comum é tão antiga quanto à própria vida 

humana, de modo que ela pode se apresentar de maneira formal ou informal”. A 

forma informal é constantemente vista em zonas rurais com vizinhos que se reúnem 

em mutirão para realizar ações conjugadas. Já no âmbito formal corresponde a 

estatutos com regras de auxílio mútuo. 

 Para Lanza et al. (2014, p. 22) a cooperativa: “É uma forma de 

organização voluntária e coletiva de cooperação e ajuda mútua, gerida de forma 

democrática e participativa com a finalidade de melhorar a situação [...] dos 

                                                 
5
 Paul Singer (1932 – 2018).  
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associados”. Segundo a autora, a primeira cooperativa de consumo surgiu em 1844 

em um grupo de 28 artesãos, chamada de Cooperativa de Rochdale como 

enfrentamento dos baixos salários e desemprego, os artesões se reuniram para 

comprar produtos de primeira necessidade e pautaram os princípios do 

cooperativismo. 

Os princípios de funcionamento de Rochdale são mesmo que 

norteiam as cooperativas atuais, sendo eles: aceitação livre e voluntária, gestão 

democrática, participação econômica dos membros, autonomia, independência, 

formação, educação e interesse a comunidade (LANZA et al., 2014, p. 24). 

O contexto em que ocorreram as primeiras iniciativas do trabalho 

cooperado era de intensa exploração dos trabalhadores fabris o que colocava em 

risco sua reprodução ideológica, a mortalidade era alta e as frágeis condições físicas 

impediam o aumento da produtividade. 

Em consequência disso, o britânico Robert Owen, proprietário de um 

grande complexo têxtil em New Lanark, limita a jornada de trabalho e proíbe o 

emprego de crianças, lhes destinando escolas, o que resulta no aumento da 

produtividade e lucro. Em 1817 com a crise econômica na Grã-Bretanha, Owen 

apresentou um plano ao governo para construção de Aldeias Cooperativas. No 

entanto, com a negativa, partiu para os Estados Unidos e estabeleceu a New 

Harmony (1825) uma aldeia cooperativa que logo teve cisões. A partir de então, os 

discípulos de Owen criaram as sociedades cooperativas e houve um crescente 

movimento sindical e cooperativo da classe trabalhadora (SINGER, 2002). 

Singer (2002) relata inúmeras iniciativas cooperativas6 entre elas 

podemos destacar: a primeira cooperativa owenista criada por George Mudie; a 

Brighton Co-operative Trading Association (Associação Cooperativa de Troca de 

Brighton) criada em 1827 com os sócios majoritariamente operários; a National 

Equitable Labour Exchange (Bolsa Nacional de Trabalho Equitativo) fundada em 

1832 por trabalhadores. Ressalta-se, o Sindicato dos Trabalhadores em Construção 

(1933) que no auge da luta dos sindicatos contra os capitalistas se utilizavam das 

cooperativas como disputa ao mercado. 

As cooperativas Brighton Co-operative Trading Association 

(Associação Cooperativa de Troca de Brighton) e National Equitable Labour 

                                                 
6
 Para mais informações consultar: SINGER, Paul. Introdução a Economia Solidária. São Paulo: 

Editora Fundação Perseu Abramo, 2002. 
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Exchange (Bolsa Nacional de Trabalho Equitativo) eram formadas por trabalhadores 

responsáveis pela produção, consumo e troca de produtos com outras cooperativas. 

Essa foi à origem histórica das cooperativas que evidenciam sua 

ligação com a crítica operária e socialista ao capitalismo por meio do “socialismo 

revolucionário” representada por pensamento e ação de Owen. 

Completando esse cenário Singer (2002) relata sobre o projeto de 

falanstério de Charles Fourier. O projeto pretendia que um capitalista se 

interessasse e executasse o sistema que propunha a organização da sociedade de 

acordo com paixões humanas, proporcionado o aumento da produtividade e 

produção. O resultado do trabalho seria repartido em proporções fixas 5/12 pelo 

trabalho, 4/12 pelo capital investido e 3/12 pelo talento. Pequenos acionistas teriam 

um rendimento maior que os grandes e todos teriam renda mínima, o que não 

polarizaria a sociedade. Nos Estados Unidos se deu de maior forma essa 

experimentação.  

Owen, Fourier e Saint-Simon foram os clássicos do Socialismo 

Utópico que motivaram o cooperativismo a partir do qual os praticantes da economia 

solidária abriram os próprios caminhos. 

A partir do contexto apresentado, a Economia Solidária (ES) é uma 

das alternativas ao modelo socioeconômico capitalista, ao unificar o princípio da 

unidade entre posse e uso dos meios de produção, distribuição e consumo.  

A ES toma forma em diversas experiências como projetos 

cooperativos e autogestionários, diferentes formas de agricultura familiar, rede de 

comércio justo, entre outras, que convergem para que haja uma geração de trabalho 

e renda de forma justa, sustentável e solidária.  

A produção simples de mercadorias é uma das formas de organizar 

a produção e distribuição de bens e serviços. Nesse processo, os agentes são 

possuidores individuais dos meios de produção e dos produtos de sua atividade 

intercambiadas no mercado (agricultura familiar, artesanato e pequeno comércio).  

O modo de produção (forma como se organiza e estruturam-se as 

atividades econômicas da sociedade) capitalista se originou a partir desse prisma o 

contrapondo, uma vez que os meios de produção e distribuição tornam-se 

mercadorias apropriadas de forma privativa e transformam-se em capital limitados a 

uma minoria, em contrapartida a maioria vende sua força de trabalho aos que detêm 

as forças produtivas (SINGER, 2003, p. 11). 
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Os princípios do modo de produção capitalista correspondem ao 

direito à propriedade individual aplicado ao capital e ao direito a atividade individual. 

Resulta disso, o antagonismo de classe, caracterizadas pela classe que é 

proprietária dos meios de produção e a classe proletária que vende sua força de 

trabalho, com isso, como consequência temos a competição e desigualdade. 

 

[...] as características negativas das economias capitalistas, que são 
resumidas em três contradições fundamentais: o capitalismo produz 
desigualdades de recursos e poder; as relações de concorrência 
exigidas pelo mercado capitalista produzem formas de sociabilidade 
empobrecida com base no benefício pessoal e não na solidariedade; 
e a exploração crescente dos recursos naturais (GONÇALVES; 
CAPELARI; SANTOS, 2011, p. 112). 
 

Contrapondo-se a perspectiva, a economia solidária é outro modo de 

produção que possui como princípios a propriedade coletiva ou associada do capital 

e o direito a liberdade individual (SINGER, 2002, p. 10).  

Entende-se que a Economia Solidária contrapõem-se as ideias que 

norteiam o sistema capitalista, como a individualidade e a competitividade por ser 

uma alternativa a esse sistema (RIZZOTTI; NISHIMURA, 2010). 

Portanto, “A economia solidária surge como um modo de produção e 

distribuição alternativo ao capitalismo, criado e recriado periodicamente pelos que se 

encontram (ou temem ficar) marginalizados do mercado de trabalho” (SINGER, 

2003, p. 13).   

A efetividade desses princípios unifica os trabalhadores no qual 

todos detêm de capital por igual em cooperativas ou sociedades econômicas. Temos 

assim, a solidariedade e igualdade sendo necessária a sua reprodução em 

mecanismos estatais de redistribuição de renda (SINGER, 2002, p. 10). 

Dessa forma, a Economia Solidária baseia-se no argumento de que 

as contradições do modo de produção capitalista possibilitam a criação de 

oportunidades ao desenvolver organizações econômicas com uma lógica contrária 

ao modo dominante de produção (SINGER, 2002). 

 
Define-se então ES como um sistema socioeconômico aberto, 
amparado nos valores da cooperação e da solidariedade no intuito 
de atender às necessidades e desejos materiais e de convivência, 
mediante mecanismos de democracia participativa de autogestão, 
visando emancipação e o bem estar individual, comunitário, social e 
ambiental (SANTOS; BONIRELLI, 2010, p. 1). 
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Por conseguinte, “[...] Esta outra economia propõe através de formas 

coletivas, justas e solidárias - gerar trabalho, renda e melhorar as condições de vida 

das pessoas” (LANZA, et al., 2014, p.31). Uma vez que,  

 
A ES é centrada no ser humano e na capacidade de desenvolver 
soluções para os problemas que o afetam de forma democrática e 
participativa, substituindo o modelo hierárquico vertical pela 
horizontalidade das relações (SANTOS; BONIRELLI, 2010, p. 2). 

 

A ES então se apoia em princípios que lhe dão identidade e são 

desenvolvidas por Singer (2003, p. 13):  

 
[...] posse coletiva dos meios de produção pelas pessoas que as 
utilizam para produzir; gestão democrática da empresa ou por 
participação direta (quando o número de cooperados não é 
demasiado) ou por representação; repartição da receita líquida entre 
os cooperadores por critérios aprovados após discussões e 
negociações entre todos; destinação do excedente anual 
(denominado “sobras”) também por critérios acertados entre todos os 
cooperadores. A cota básica do capital de cada cooperador não é 
remunerada, somas adicionais emprestadas à cooperativa 
proporcionam a menor taxa de juros do mercado. 

 
Os associados podem participar diretamente das decisões e 

recompensas que delas advêm, contando com a experiência de todos há uma maior 

contribuição de todos no processo.  

 

3.1 ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL 

 

No início da década de 1980 surgiram as primeiras experiências de 

economia solidária no Brasil, devido ao crescimento do desemprego causado pela 

crise cambial do período (PITAGUARI; SANTOS; CAMARA, 2012). 

Naquele momento, a Cáritas (entidade vinculada a Conferência 

Nacional de Bispos do Brasil – CNBB) financiou os Projetos Alternativos 

Comunitários (PACs) com o objetivo de trabalho e renda aos moradores da periferia. 

Uma grande parte dos PACs transformou-se em unidades de economia solidária 

(SINGER, 2002, p. 122). 

As vertentes propulsoras da economia solidária no país 

correspondem à onda das empresas falidas (1980) que levou muitos trabalhadores a 

recuperar essas empresas na forma de cooperativas autogestionárias (PITAGUARI; 
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SANTOS; CAMARA, 2012). As experiências acima mencionadas descrevem Singer 

(2002), conduziram a criação da Associação Nacional dos Trabalhadores em 

Empresas de Autogestão e Participação Acionária (Anteag) e a União e 

Solidariedade das Cooperativas do Estado de São Paulo (UNISOL) como fomento e 

apoio as cooperativas de trabalhadores. 

Pitaguari et.al (2012, p. 44) descreve que no campo o principal apoio 

da Economia Solidária veio do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) que 

atuou na formação de cooperativas agrícolas autogestionárias. A maioria das 

cooperativas é de pequena propriedade familiar em atividades de comercialização e 

ou beneficiamento; ou grandes unidades produtivas coletivas. 

Singer (2002) aponta que o MST assentou milhares de famílias em 

terras de latifúndios improdutivos. “O movimento decidiu que promoveria a 

agricultura familiar sob a forma de cooperativas autogestionárias, dando lugar a 

outra modalidade de economia solidária no Brasil” (SINGER, 2002, p. 123). 

Para que as iniciativas fossem possíveis afirma Singer (2002) o MST 

criou o Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA) dividida nas principais formas: 

Cooperativas de Produção Agropecuária, Cooperativas de Prestação de Serviços e 

Cooperativas de Crédito (SINGER, 2002). 

Outra grande contribuição para que houvesse o desenvolvimento 

dos empreendimentos solidários foi dado pelas Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares (ITCPS). Multidisciplinares, as incubadoras propõem o 

atendimento a grupos comunitários que pretendem trabalhar e produzir em conjunto, 

todo o apoio técnico, logístico, jurídico e a formação sobre cooperativismo e 

economia solidária é dado pelas ITCPS pontua Singer (2002). 

Houve o apoio também da Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

que em 1999 criou a Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS) junto ao apoio da 

Rede Universitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (UNITRABALHO) e do 

Departamento Intersindical de Estáticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 

Muitos conhecimentos sobre a ES como capacitações são fornecidos pela ASD e 

UNITRABALHO (SINGER, 2002). 

De acordo com o Pitaguari et al (2012, p. 45), a primeira política 

pública de apoio à Economia Solidária surgiu em Porto Alegre em 1994 no governo 

Olívio Dutra. Cabe destacar que o poder público apoiou programas de economia 
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solidária para que houvesse frentes de emprego e renda aos desempregados e 

cooperativos. 

A diversidade de alternativas exigiu a articulação entre entidades de 

apoio a Economia Solidária que começou a ser cumprida pelo Grupo Brasileiro de 

Economia Solidária (GT – Brasileiro) ao longo dos preparativos do I Fórum Social 

Mundial (FSM) de 2001 em Porto Alegre – RS (PITAGUARI et al., 2012). 

Para Garcia (2018, p. 101) “[...] o evento fundamental que irá 

desencadear a institucionalização da Economia Solidária e ampliar suas 

experiências pelo país é o Fórum Social Mundial”. Com a realização do Fórum 

houve uma maior visibilidade e chamou a atenção da sociedade civil e universidades 

para o fenômeno no país contribuindo para seu impulso. 

Diante da vitória nas eleições de Luís Inácio Lula da Silva para a 

presidência do Brasil (2003-2010), o GT-Brasileiro elaborou e enviou uma carta ao 

governo, intitulada “Economia Solidária como Estratégia Política de 

Desenvolvimento” aprovada na I Plenária Brasileira de Economia Solidária que cedia 

as bases de uma secretaria para o fomento de uma política nacional de economia 

solidária (PITAGUARI et al., 2012). 

A II Plenária Brasileira de Economia Solidária foi realizada durante o 

Fórum Social Mundial de janeiro de 2003. Aberta pelo GT-Brasileiro e presidida por 

Paul Singer propunha uma agenda de mobilização pelas regiões do país com GT 

como propulsor da ES. Ambas as Plenárias foram realizadas em Porto Alegre-RS 

(GARCIA, 2018). 

Diante disso, a ES foi institucionalizada no Brasil sob a gestão do 

governo Lula com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES), no Ministério do Trabalho e Emprego em 2003 por meio da Lei nº 10.683 

e do decreto nº 4.764 (GARCIA, 2018). 

O Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES) foi criado para 

nortear as ações da SENAES. O CNES tinha como principal atribuição à proposição 

de diretrizes para ações da ES nos Ministérios que a integram e em outros órgãos 

do Governo Federal (PITAGUARI; SANTOS; CAMARA, 2012, p.46). 

Na III Plenária Brasileira de Economia Solidária em 2003 foi criado o 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES). O Fórum foi criado com o intuito de 

apoiar o movimento em prol da ES em várias iniciativas e atividades econômicas 

(PITAGUARI et al., 2012). 
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O FBES possibilitou a criação de fóruns estaduais nas 27 unidades 

da federação, assim como os fóruns regionais nos Estados. Participantes que 

representam os empreendimentos solidários, entidades e redes de gestores públicos 

se reuniam, visto que FBES era o principal interlocutor da sociedade com a então 

SENAES (PITAGUARI et al., 2012). 

Conforme afirma Garcia (2018) o FBES em 2017 realizou o 

mapeamento sobre a institucionalização da política de Economia Solidária nos 

estados brasileiros. Institucionalizada em 2003 a política vem sendo implementada 

de forma diversa no território brasileiro. 

Nesse contexto, poucos são os estados que possuem as próprias 

legislações, com a criação de programas e/ou incubadoras, com conselho, fomento, 

espaços de comercialização e feiras. Desse modo, muitas ações exercidas são 

vinculadas a outras políticas, até mesmo com recursos delas (GARCIA, 2018, p. 

109). 

Contrapondo os argumentos até expostos, cabe ressaltar o 

posicionamento dos críticos da economia solidária, pois seus apontamentos são 

significativos para pensarmos essas experiências. 

 Nessa lógica, Rosangela Barbosa (2007) é uma das principais 

críticas da economia solidária e seus empreendimentos. A autora entende que os 

problemas estruturais como o desemprego e a pobreza devam ser combatidos em 

suas próprias estruturas e não transferidos para a esfera individual sob a forma de 

empreendedorismo coletivo para os excluídos do mundo do trabalho. 

Para Barbosa (2007) o Estado brasileiro atua de maneira 

contraditória quando mantém uma política neoliberal como a economia solidária, 

visto que quando se cria programas de inclusão produtiva pautados no autoemprego 

e no empreendedorismo não se visa à universalização dos direitos, como também 

não desenvolve políticas para a inserção desses trabalhadores no mercado formal. 

Borinelli e Santos (2010) afirmam que é arriscado pensar a 

economia solidária inserida no mercado tradicional em razão da baixa escolaridade 

e formação técnica de seus membros, atrelado ao histórico de miséria, dificuldades 

de acesso, capacidade de inovações constantes.  
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Os desafios são inúmeros e as barreiras de difícil transposição, dado 
o ambiente hostil a qualquer iniciativa não amparada na lógica 
capitalista dominante e que, desse feito, tenha que “navegar” contra 
a corrente que teima em sufocar qualquer experiência estranha e que 
conteste o status quo vigente (BONIRELLI; SANTOS, 2010, p. 2). 

 

Nesse quadro, os autores defendem que haja uma alteração na letra 

da lei de compras públicas que privilegiem produtos e serviços da economia 

solidária, pois assim, haveria uma efetiva inclusão social junto à parceria público-

privado direcionada as prioridades sociais. 

A partir dos elementos desenvolvidos até aqui iremos abordar a 

concepção de consumo solidário na perspectiva da economia solidária, e 

posteriormente, a caracterização do consumo de Economia Solidária no município 

de Londrina. 

 

3.2 CONSUMO SOLIDÁRIO 

 

A partir das percepções de consumo desenvolvidas anteriormente, 

iremos discutir sobre o consumo solidário e seus objetivos, a partir das contribuições 

do artigo “Perfil dos consumidores de produtos de Economia Solidária na cidade de 

Londrina – PR” (CARRION; SANTOS; OLIVEIRA, 2010).  

O estudo desenvolvido possuía caráter exploratório, descritivo, com 

um aprofundamento qualitativo e quantitativo. A pesquisa de levantamento escolheu 

como instrumento o questionário, aplicado a 103 consumidores de produtos e 

serviços de forma aleatória com amostragem não probabilística por conveniência, 

aplicada entre novembro e dezembro do ano de 2010.  

Os pontos de comercialização escolhidos foram: Centro Público de 

Economia Solidária; FEISOL (Feira de Economia Solidária de Geração de Renda); 

feiras realizadas região Norte do município; Padaria Pão Maravilha e grupos 

incubados pela INTES (Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários), na 

Universidade Estadual de Londrina (CARRION; SANTOS; OLIVEIRA, 2010). 

No que tange a comercialização na Economia Solidária no 

município, os autores indicaram que as feiras são um importante espaço ao 

estabelecer relações entre produtores e consumidores, assim como os espaços 

públicos fixos mantidos pela prefeitura. Sendo que a maioria dos produtos 



41 

 

comercializados estão nos segmentos: artesanato, artigos de decoração, 

alimentícios, bebidas artesanais e vestuário.  

Posteriormente, Carrion; Santos; Oliveira (2010,) abordam sobre o 

processo do consumo solidário baseados na visão de Euclides André Mance (2002)7 

que destaca a adesão ao consumo solidário como meio de viabilização e 

potencialização dos empreendimentos solidários.  

Ao referenciar Mance (2002) os autores pontuam sobre as 

possibilidades consumo sendo elas apresentadas no quadro (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – As quatro classes de consumo de Mance. 

Consumo alienado Influência das semioses publicitárias; a 

propaganda é responsável pelo estímulo de 

desejos e fantasias; fetichismo dos 

produtos, identidades idealizadas. 

Consumo compulsório Satisfaz as necessidades biológicas, 

culturais e situacionais; realizado quando o 

indivíduo possui poucos recursos para 

atendê-lo, 

Para o bem viver Realizado quando há resistência as 

campanhas publicitárias; disponibilidade de 

recursos que permitem a escolha; opta-se 

por produtos que possam cumprir com o 

bem viver; possibilita a singularidade como 

seres humanos; 

Consumo solidário Consumo de bens e serviços que atendam 

às necessidades e desejos dos 

consumidores, buscando-a: realizar o seu 

livre bem viver pessoal; promover o bem-

estar dos trabalhadores que elaboram, 

distribuem e comercializam o produto ou 

serviço; construção de sociedades mais 

justas e solidárias ao equilibrar os 

ecossistemas. 

Fonte: Carrion; Santos; Oliveira (2010 apud Mance 2002). 

 

Vale ressaltar que a atitude de compra perpassa todas as 

modalidades de consumo, o que dificulta sua limitação. No entanto, o consumo 

                                                 
7
 Para saber mais vide: MANCE, Euclides André. Consumo solidário. 2002. Disponível em: 

<http://www.solidarius.com.br/mance/biblioteca/consumosolidario.pdf> 
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solidário pode se consolidar como critério de escolha que estão inclusos em seus 

valores.  

A definição sintética de consumo solidário corresponde ao consumo 

de bens e serviços que atendam as necessidades e desejos do consumidor com os 

objetivos de realizar o bem viver pessoal; proporcionar o bem viver dos 

trabalhadores que elaboram, distribuem e comercializam os produtos e serviços; 

preservar o equilíbrio dos ecossistemas; colaborar para uma sociedade justa e 

solidária (MANCE, 2002, p. 1).  

Sob essa perspectiva, “O consumo solidário é aquele praticado em 

função do bem-viver coletivo, e não do individual” (LANZA, et al., 2014, p.20), pois 

ao consumir produtos e serviços solidários, como os da economia solidária, se 

fortalece a geração de trabalho e renda, permitindo a melhora das condições de vida 

dos trabalhadores da rede solidária. 

A perspectiva pertence ao que Mance (2002) denomina como Redes 

de Colaboração Solidária, pois um trabalho em conjunto ao interligar a produção e o 

consumo, promove a verticalização da produção como um complemento as células 

produtivas que tendem a se fortalecer. 

A importância do consumo de produtos e serviços solidários está na 

viabilização que os empreendimentos possuem ao vender toda a sua produção, 

ampliando o excedente e as possibilidades de reinvestimento coletivo para instaurar 

outros empreendimentos solidários com produtos e serviços ainda não disponíveis 

nas redes de consumo (MANCE, 2002, p. 2).  

Com tais características, assegura-se uma maior oferta de bens e 

serviços pela diversidade, qualidade apresentada aos consumidores, o que permite 

uma maior satisfação no consumo e uma melhor distribuição de renda ao incorporar 

mais indivíduos ao processo produtivo.  

Ressalta-se, portanto, que o consumo solidário é uma das formas de 

combate à exclusão social e degradação ambiental, na medida em que preserva o 

equilíbrio do meio ambiente e o uso dos recursos naturais, caminha em direção de 

melhores condições de vida aos trabalhadores/produtores da rede solidária 

ampliando-a aos consumidores desses produtos e serviços. 

Nesse sentido, Borinelli; Santos; Pitaguari (2011) argumentam que 

Mance justifica a criação de uma rede paralela a do modelo capitalista, já Singer 

acredita no desenvolvimento da ES dentro do modo de produção capitalista 
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apontando para a necessidade de competição, por meio da melhoria dos produtos, 

preço e eficiência. 

Os autores citados (2011) ao referenciar Singer frente a 

argumentação de Mance a justificam como frágil. Dado que Mance se apoia na 

priorização do consumo solidário, mesmo com produtos de baixa qualidade e alto 

preço. Outro contraponto, está em proporcionar que a totalidade da produção fosse 

absorvida pelos integrantes, sendo preciso, a venda do excedente ao mercado 

capitalista. Além disso, o consumo solidário poderia limitar a inovação e atualização 

dos produtos, distante da realidade dos consumidores. 

Compreendemos, portanto, que o consumo solidário tem como 

premissa sua prática em função do bem-viver coletivo, que se dá pela aquisição de 

bens e serviços solidários, como os da Economia Solidária. Na construção por uma 

sociedade mais justa e igualitária, busca-se atender as necessidades e desejos dos 

consumidores, na medida em que se realiza o seu livre bem viver pessoal; 

promovendo também o bem-estar dos trabalhadores.  

A partir disso, acreditamos que a atuação da ES inserida no modo 

de produção capitalista, deve estar preparada para a competitividade como forma a 

garantir ganhos, estimulando assim a melhoria dos produtos. Todavia, no âmbito 

nacional, temos visto que isso não se efetivou ao longo de sua história, por razões 

diversas, conforme procuramos evidenciar nesse estudo, tais como a própria 

compreensão da mesma e a convivência com a lógica capitalista que está 

impregnada na vida social. Ainda, é preciso indicar que o contexto atual é mais 

problemático, tendo em vista o desmonte da Economia Solidária no Governo Michel 

Temer – PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) desde 2016. 

Com o propósito de promoção a inclusão produtiva no governo da 

presidenta Dilma Rousseff (2011-2016/PT) em 2011, houve a integração no campo 

da Economia Solidária ao Plano Brasil Sem Miséria (PBSM) (GARCIA, 2018). 

No entanto, com a realização do impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff, Michel Temer (2016 – atual) passou a exercer o cargo de Presidente da 

República. E desde então tem contribuído para o desmonte das políticas públicas 

por meio da aprovação de leis8 e propostas de reformas9 das quais alega serem 

“essenciais” devido à escassez de receitas. 

                                                 
8
 Aprovação da Proposta de Emenda Constitucional – PEC 55/2016 que limita por 20 anos os gastos 

públicos; Lei № 13.467 que aprova a Reforma Trabalhista. 
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Nesse contexto, Paul Singer que estava à frente da Secretaria 

Nacional de Economia Solidária (SENAES) há treze anos no período de 2003 a 

2011, com Lula, e até 2016, com Dilma Rousseff, optou por deixar a pasta da 

secretaria após o impeachment. O substituto de Singer na SENAES, Natalino 

Oldakoski (escrivão aposentado da Polícia Civil do Paraná) assumiu publicamente 

seu total desconhecimento sobre o assunto (MELO, 2018). 

Destaca-se que o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) 

não reconhece a nomeação do secretário indicado realizando assim, uma nota de 

repúdio com as subscrições de 35 redes e organizações da sociedade civil no 

âmbito da economia solidária protocolada na Casa Civil e no Ministério do Trabalho 

(FÓRUM BRASILEIRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2016). 

Cabe ressaltar também que o governo Temer cortou em 60% o 

orçamento da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) e a rebaixou a 

uma subsecretaria. De acordo com Garcia (2018, p.113) há o desmonte do apoio às 

iniciativas de Economia Solidária, junto ao rebaixamento da secretaria nacional e o 

contingenciamento de recursos. 

Nesse cenário, “O movimento avalia como retrocesso o 

estrangulamento financeiro e o rebaixamento da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária, após 14 anos de existência” (FÓRUM BRASILEIRO DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA, 2017). 

De acordo com os dados obtidos no site do Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária o orçamento total de R$ 18 milhões para a subsecretaria 

corresponde a um corte de 60% se comparado ao total de recursos (R$ 45 milhões) 

investido na política pública no ano anterior (2016).  

Contudo, devemos considerar que a realidade é dinâmica e está em 

constante movimento. Assim, o futuro da economia solidária depende de 

mobilização, alianças e das intenções dos grupos do poder para que a mesma 

possa enfim efetivar-se como política pública. 

                                                                                                                                                         
9
 PEC enviada ao Congresso Nacional que propõe a Reforma da Previdência. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO MUNICÍPIO 

DE LONDRINA 

 

Depois da trajetória histórica da Economia Solidária, sua concretude 

na contemporaneidade e o viés do consumo solidário que a representa, 

apresentadas no início desse capítulo, o objetivo desde tópico é abordar sobre as 

ações públicas da ES e atingir ao objetivo central deste trabalho, que é compreender 

os fatores motivadores do consumo nos pontos de venda selecionados de Economia 

Solidária do município de Londrina. 

Para que isso seja possível, inicialmente trataremos sobre a 

Economia Solidária em Londrina por meio dos aspectos mais relevantes que a 

tornaram possível, e, no segundo momento, traremos sobre os dados de consumo 

nos pontos de venda selecionados de Economia Solidária no Município de Londrina 

a partir de seus compradores.  

Por fim, os dados apresentados serão analisados na medida em que 

buscamos compreender os fatores motivadores do consumo nos pontos de venda 

selecionados, caracterizamos o perfil dos consumidores da Economia Solidária e 

identificamos as principais motivações que justificam o consumo. 

 

4.1 PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

O marco inicial da Economia Solidária no município de Londrina foi 

em 2003, por intermédio do Programa Fome Zero do governo federal10 que 

pretendia tanto ações emergenciais, assim como o desenvolvimento de ações 

estruturantes que procuravam a autonomia das pessoas. Dessa forma, o poder 

londrinense com a gestão do Prefeito Nedson Micheleti (PT/ 2001-2008) junto aos 

agentes públicos das secretarias municipais organizaram o projeto que futuramente 

seria conhecido como o “Programa Municipal de Economia Solidária no Município de 

Londrina” que buscavam atender aos objetivos propostos (NISHIMURA, 2005). 

A princípio a Secretaria Municipal de Assistência Social criou a 

Gerência de Inclusão Produtiva, no entanto, para atender a proposta da ES fez-se 

                                                 
10

 No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) houve o lançamento do Programa 
Fome Zero como estratégia de enfrentamento a fome. 
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necessária a implantação do Programa em agosto de 2005 que compreende a 

Economia Solidária no âmbito da política-pública. 

A partir desse objetivo, em agosto de 2008 o Programa Municipal de 

Economia Solidária foi instituído pela Lei n. 10.523/2008. Criado com o objetivo11 de 

“[...] apoiar iniciativas coletivas de geração de trabalho e renda que se organizam 

com base na autogestão, cooperação e solidariedade” (LONDRINA, 2008, p.01). 

A estrutura e coordenação do Programa são de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, assim como as atividades de fomento e 

formação continuada dos empreendimentos possuem recursos procedentes da área 

vinculada a Proteção Social Básica - Inclusão Produtiva. Nessa perspectiva, as 

ações do Programa são descritas no artigo 5º da lei e devem oportunizar: 

 

I - Projeto de Assessoria aos Empreendimentos Econômicos 
Solidários, que assessora, desde o processo de formação dos 
grupos de geração de trabalho e renda e após a sua organização, 
propiciando conforme a necessidade, capacitação nas áreas 
conceitual, técnica e de gestão; 
II - Projeto de Investimento Solidário, que objetiva o acesso a 
materiais de consumo para o processo de produção das iniciativas 
coletivas de geração de trabalho e renda; 
III - Projeto Rede Solidária, que visa apoiar e fortalecer a organização 
de rede solidária de produção, comercialização e consumo; 
IV - Projeto Oficinas Solidárias, que tem o intuito de propiciar 
informações sobre a Economia Solidária, da perspectiva do trabalho 
coletivo, autogestionário, cooperativo e solidário; 
V - Projeto de Educação para o consumo crítico e solidário, que 
tem por objetivo sensibilizar diferentes segmentos sobre a 
Economia Solidária e o consumo justo e solidário; 
VI - Havendo outras necessidades posteriores, faculta-se ao 
Programa Municipal de Economia Solidária a formatação de outros 
projetos que visem o atendimento a suas finalidades, respeitado a 
disponibilidade orçamentária e mediante aprovação do Conselho 
Geral de Gestão (LONDRINA, 2008, grifo nosso).  
 

Verifica-se, que os projetos propostos pelo Programa Municipal de 

Economia Solidária, norteiam-se pela perspectiva de Mance. Na qual, devido à 

                                                 
11

 O art. 7º da lei trata sobre os demais objetivos do Programa, que são: I. Propiciar acesso à geração 
de trabalho e renda na perspectiva da Economia Solidária; II. Contribuir para a melhoria da 
elevação da qualidade de vida pela criação de fontes de renda; III. Incentivar a constituição de 
cadeias produtivas na Economia Solidária; IV. Apoiar os empreendimentos econômicos solidários 
nos aspectos relacionados ao comércio justo e solidário; V. Propiciar o acesso as ações de 
Economia Solidária, por meio de estruturas físicas descentralizadas e territorializadas; VI. Apoiar o 
cooperativismo popular e solidário; VII. Promover a intersetorialidade e multidisciplinaridade das 
ações do Poder Público Municipal (LONDRINA, p.03). 



47 

 

proximidade com nosso objeto de estudo, destacaremos o Projeto Rede Solidária e 

o Projeto de Educação para o consumo crítico e solidário. 

Nesse contexto, o Projeto Rede Solidária tem como objetivo o 

desenvolvimento de estratégias e mecanismos juntamente com os 

empreendimentos solidários para o fortalecimento da rede solidária de produção, 

comercialização e consumo, o que Mance (2002) denomina como Redes de 

Colaboração Solidária. 

Com isso, para que os empreendimentos solidários alcancem 

sustentabilidade e desenvolvam ações para sua autonomia e fortalecimento, é 

essencial a constituição Rede Solidária. A rede possui como objetivos específicos: 

atividades que divulguem o conceito e prática da ES; fortalecimento de espaços 

coletivos de organizações; e ampliação de estratégias para comercialização de 

produtos e serviços dos empreendimentos (LONDRINA, s.d.). 

O Projeto Educação para o Consumo Crítico e Solidário integra o 

Programa Municipal de Economia Solidária e tem como princípio o reconhecimento 

da educação formal e/ou informal como um meio de promoção à cidadania e 

consciência pela opção de compra de produtos que possam fortalecer a valorização 

humana (LONDRINA, s.d.). 

O projeto define a educação do consumo crítico e solidário como 

forma concreta de contribuir para o bem-viver, com o combate a exclusão social e a 

degradação ambiental, na qual há a colaboração para uma sociedade justa e 

solidária, essas características resgatam a definição de consumo solidário proposto 

por Mance. 

O objetivo geral do projeto é potencializar ações que possam educar 

criticamente e conscientizar os consumidores, para que assim, haja mudança de 

comportamento com relação às aquisições dos produtos comercializados pela 

economia solidária. Para isso, é preciso capacitação da equipe multiplicadora e de 

grupos específicos como presidentes de APMS (Associação de Pais e Mestres) 

direção de escolas, diretores de centros de educação infantil, associação de 

mulheres e moradores (LONDRINA, s.d.). 

O projeto propõe como objetivos específicos: a divulgação de 

materiais informativos sobre a ES e educação direcionada ao consumo crítico e 

solidário; viabilização de eventos com produtos solidários; levantamento das 
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necessidades de consumo e a promoção à rede de consumo comum (LONDRINA, 

s.d.). 

Por meio do estudo empírico que se objetiva nesse capítulo final, foi 

possível problematizar se Programa tem oportunizado a adesão ao consumo 

solidário como meio de viabilizar e potencializar empreendimentos solidários como 

uma das ações a que se dispõe o Programa Municipal de Economia Solidária. 

Nesse processo, cabe destacar que desde o início do Programa, sua 

execução esteve vinculada ao PROVOPAR-LD (Programa do Voluntariado 

Paranaense de Londrina), que por meio de convênios (inclusão produtiva) realizava 

o trabalho de apoio e acompanhamento aos empreendimentos. 

No entanto, em maio de 2018 a Prefeitura Municipal de Londrina 

(PML) rompeu com a parceria existente com o PROVOPAR e atualmente a entidade 

responsável pela execução das ações da ES em Londrina é a Pequena Missão Para 

os Surdos que realiza o acompanhamento aos 47 EES. O convênio é válido até 31 

de dezembro de 2018, para a continuidade dos projetos é necessário um novo 

chamamento público no próximo ano. 

Vale destacar, que no levantamento realizado anteriormente por 

Garcia (2018) a partir de um formulário aplicado em 2017, existiam 62 

empreendimentos, número este que reduziu consideravelmente no período de um 

ano, pois atualmente a ES conta com 47 empreendimentos, ou seja, 15 

empreendimentos encerram suas atividades no Programa. 

Dentre os empreendimentos assessorados pela Pequena Missão 

para Surdos através do convênio firmado com a PML, existem: 14 empreendimentos 

com a atividade em alimentação, 27 voltados para o artesanato, 3 para a prestação 

de serviços e 3 em vestuário. 

Com caráter intersetorial, o Programa Municipal de Economia 

Solidária em Londrina possui a participação de diferentes áreas como Assistência 

Social, Ambiente, Saúde, Educação e outras. As três linhas de ação relacionam-se: 

apoio financeiro aos grupos de trabalho e geração de renda; capacitação conceitual, 

técnica, gestão e apoio à construção da rede de produção; comercialização e 

consumo (NISHIMURA; RIZZOTI, 2010). 

Para as autoras (Nishimura; Rizzoti, 2010) a primeira linha 

desenvolve-se mediante o repasse de materiais e não de recursos financeiros, o 

orçamento advém do tesouro municipal principalmente da política pública de 
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Assistência Social; a segunda linha condiz com as capacitações: técnica 

(qualificação e aperfeiçoamento do fazer), gestão (processo de gestão aos 

empreendimentos visando o planejamento das ações e controle coletivo) e 

conceitual (discussões sobre a ES); a terceira linha corresponde ao apoio e 

fortalecimento dos grupos no movimento ES. 

Nesse sentido, por meio dos recursos do governo federal, o Centro 

Público de Economia Solidária foi construído e inaugurado em junho de 2007. O 

espaço localizado na Avenida Rio de Janeiro, n°1.278, esquina com Avenida 

Juscelino Kubitscheck, como um centro de referência da ES, também oferece 

suporte a comercialização, através da loja que funciona no local na qual os próprios 

membros dos empreendimentos trabalham como vendedores dos produtos 

expostos12. 

Ressaltamos que a temática desse trabalho é o consumo nos pontos 

de venda selecionados de Economia Solidária no Município de Londrina a partir de 

seus compradores. Os espaços escolhidos foram o Centro Público de Economia 

Solidária – (CPES) e também as Feiras de Economia Solidária (Avenida Paraná, 

Londrina – Paraná) como dois dos lugares selecionados que comercializam os 

produtos dos empreendimentos da ES. 

De acordo com Nishimura; Rizzoti (2010) os empreendimentos que 

realizam a comercialização atuam no ramo da produção de alimentos, confecção e 

artesanato. Os grupos majoritariamente compostos por mulheres atendidas pela 

assistência social, direitos das mulheres, saúde mental e/ou em situações de 

desemprego buscam trabalho, emprego e renda. 

O levantamento realizado no estudo de Garcia (2018) acentua as 

atividades dos empreendimentos destacadas anteriormente. A produção é voltada 

para a alimentação, artesanato, vestuário, vestuário confecção e prestação de 

serviços. 

Nesse quadro, a política pública de Economia Solidária possibilita 

desde a organização de um movimento social acerca dessa economia como agrega 

                                                 
12

 O Programa dispõe de mais dois locais fixos de comercialização: o Espaço Paineiras, inaugurado 
em 2008, no parque Arthur Thomas, temporariamente não utilizado; e, a Casa da Economia 
Solidária Café e Arte, inaugurada em 2015, na Praça Sete de Setembro, Rua João Cândido, 
esquina com Rua Piauí. Além dos espaços fixos citados, o Programa viabiliza uma série de feiras, 
em que destacamos a FEISOL (Feira da Economia Solidária) (GARCIA, 2018).  
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os atores envolvidos lhes proporcionando o acesso ao direito de uma atividade 

produtiva e rendável. 

A temática do consumo sob a perspectiva da Economia Solidária 

não é um campo de estudo investigado pelos pesquisadores, nossa afirmação faz-

se devido ao escasso material encontrado. No entanto, a partir do levantamento 

bibliográfico realizado, devemos ressaltar o estudo desenvolvido por Carrion; 

Santos; Oliveira (2010) sobre o “Perfil dos consumidores de produtos de Economia 

Solidária da cidade de Londrina – PR”.  

O artigo citado acima é de fundamental importância para o estudo 

aqui desenvolvido, visto que capta as particularidades e especificidades do perfil dos 

consumidores de produtos da ES na cidade de Londrina naquele dado período, ao 

buscar compreender as motivações, comportamento e razões que induzem a 

escolha de produtos e/ou serviços solidários. Dessa maneira, referenciados nas 

premissas até aqui detalhadas, os tópicos a seguir apresentam os dados e análises 

oriundos da pesquisa por nós realizada com os compradores dos produtos da ES, 

na busca de traçar um perfil dos mesmos.  

 

4.2 O CONSUMO NA ECONOMIA SOLIDÁRIA PARTIR DOS SEUS COMPRADORES 

 

A seguir, detalharemos os dados mais relevantes da pesquisa 

empírica desenvolvida, pretendemos quantificá-los e qualificá-los, para que assim, 

possamos alcançar nosso objetivo primário que é compreender os fatores 

motivadores do consumo nos pontos de venda selecionados de Economia Solidária 

no Município de Londrina a partir de seus compradores. 

Para tanto, apresentaremos os resultados obtidos em suas formas 

percentuais para enfim, analisá-los qualitativamente. Buscamos, portanto, atingir aos 

objetivos secundários que estão em caracterizar o perfil dos consumidores da 

Economia Solidária nos pontos de venda selecionados; identificar as principais 

motivações que justificam o consumo nos referidos locais; e problematizar a 

temática do consumo no Programa Municipal de Economia Solidária.  

Inicialmente há a caracterização dos sujeitos da pesquisa, na qual 

objetiva-se definir o perfil do público comprador da ES através dos dados gerais 

coletados; e, posteriormente, a partir da definição do eixo do consumo, abordaremos 

suas perspectivas.  
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Para que isso seja possível, por meio do eixo consumo, discorremos 

sobre quais foram os fatores motivadores e as suas particularidades na ES; e por 

fim, trataremos sobre os dados do serviço com a finalidade de identificar as 

perspectivas avaliativas do consumo na ES a partir de seus compradores. 

O resultado dos dados apresentados advém da coleta, por meio da 

aplicação de formulários aos compradores de produtos nos pontos de venda 

selecionados, sendo eles, o Centro Público de Economia Solidária – CPES – (Rua 

Rio de Janeiro, 1278 Londrina – Paraná) e as Feiras de Economia Solidária no 

Calçadão (Avenida Paraná, Londrina – Paraná) (Tabela 1).  

Foram aplicados 59 formulários semiabertos13 (com perguntas 

predominantemente fechadas e algumas abertas) no período de 03/08/2018 a 

31/08/2018 nos locais selecionados acima. Inicialmente, a análise é voltada para a 

caracterização dos sujeitos da pesquisa, englobando os dois locais em que foram 

aplicados os formulários, e, posteriormente, haverá uma análise específica do CPES 

e da Feira Calçadão. Ressaltamos que todos os compradores que responderam aos 

formulários adquiriram produtos da Economia Solidária. 

 
Tabela 1 – Local em que os formulários foram aplicados. 

Local N % dos entrevistados 

Centro Público de Economia Solidária 11 18.6 

Feira Calçadão 48 81.4 

Total 59 100.0 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Formulário para os compradores, 2018. 

 

A expressividade de compradores na Feira Calçadão deve-se principalmente 

ao local em que está localizada. O calçadão está no centro de Londrina, como um 

lugar frequentado por moradores da região central é também favorável à circulação 

de indivíduos da região, assim como de outras cidades. A visibilidade para a 

comercialização, também é um dos fatores relevantes para o fácil acesso. Além 

disso, ressaltamos que a Feira Calçadão enquanto um lugar dinâmico e transitório, 

amplamente frequentado pelos compradores possibilita aos empreendimentos da ES 

                                                 
13

 Os resultados apresentados nessa pesquisa estão em conformidade com a regra de 
arredondamento conforme Resolução nº 886/66 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística).   
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um maior ganho aos seus trabalhadores. Portanto, há nesse local uma possibilidade 

concreta da venda dos produtos solidários. 

Em contrapartida, a baixa circulação de compradores no Centro 

Público de Economia Solidária, nos evidencia a ausência de divulgação pelo poder 

público, assim como a reduzida atratividade do local, que por vezes, não motiva os 

consumidores a conhecê-lo, ou seja, a estrutura física e fachada não instigam os 

consumidores a entrarem no local. 

No entanto, acreditamos que o CPES pode se potencializar como 

espaço fixo atrativo aos consumidores, na medida em que haja maiores incentivos, 

divulgação pelo poder público com possíveis parcerias com a rede de serviços 

socioassistenciais e a ACIL - Associação Comercial e Industrial de Londrina, por 

exemplo, na medida em que essa associação se configura com a promoção e 

atuação das iniciativas de produtos e serviços voltados ao desenvolvimento de 

Londrina e região. 

Nesse contexto, apresentamos a seguir o gráfico que representa o 

gênero dos entrevistados, delimitando assim, o público dos compradores de 

produtos da ES em Londrina (Gráfico 1). 

A caracterização dos compradores no CPES é constituída 

principalmente por mulheres, representadas por 82% de compradores, já o público 

masculino constitui-se em 18% de compradores. Os compradores da Feira Calçadão 

refletem 79% do público feminino e é caracterizado por o universo masculino de 

15% de compradores. 

Gráfico 1– Gênero dos compradores da ES/Londrina  

           
Fonte: Elaborado pela autora com base no Formulário para os compradores, 2018. 



53 

 

A análise das respostas aponta para um público de compradores 

predominantemente feminino, ou seja, 81% são mulheres e por outro lado, 16% são 

homens representados pelo gráfico na análise total. A predominância do público 

feminino já havia sido comprovada anteriormente por Carrion; Santos; Oliveira 

(2010) em que 78% do público era constituído por mulheres e 22% de homens. 

Questionados sobre a década de nascimento, os compradores do CPES apontam 

que 27% nasceram na década de 1970; seguidos por 18% nascidos em cada uma 

das décadas de 1940, 1960, 1980. As décadas de 1950 e 1990 representam cada 

uma delas 9% desses compradores. Os resultados demonstram que os 

compradores que circulam nesse espaço são adultos e idosos. 

A década de nascimento dos compradores da Feira Calçadão é 

representada por 21% em cada uma das décadas de 1950 e 1960; 19% década de 

1940; 15% década de 1970; 13% década de 1980; 8% década de 1990 e 2% anos 

2000 e também década de 1930. Novamente, aqui se traça o perfil de compradores 

composto por adultos e idosos (Gráfico 2). 

Em relação a uma análise total sobre a década de nascimento dos 

compradores, constatou-se que 20% nasceram na década de 1960; as décadas de 

1940 e 1950 representam 19% cada; 17% na década de 1970; 13% na década de 

1980; 8% em na década de 1990 e 2% na década de 1930 e a mesma porcentagem 

nos anos 2000. Podemos afirmar, então que esses compradores são, portanto, 

adultos (51%) e idosos (41%) como demonstra o gráfico a seguir.  

Gráfico 2 – Perfil etário dos compradores da ES/Londrina 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Formulário para os compradores, 2018. 
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A expressividade dos compradores idosos permite afirmá-los 

enquanto um grupo sensível aos produtos da ES e também valorizá-lo para o 

desenvolvimento de futuras ações que poderão ser desenvolvidas pelo Programa de 

Economia Solidária. Há um grande exponente de compradores que residem em 

Londrina e adquirem os produtos no CPES representando 91%. Esses habitantes 

estão principalmente nas regiões central e sul do município, cada uma delas com 

36%; demais compradores residem nas regiões leste, norte e distrito com 9% cada. 

Ao analisarmos o perfil da Feira Calçadão, uma grande parcela de 

compradores reside em Londrina representando 73%, os demais que moram em 

outras regiões atingindo 27%. No segmento de compradores que vivem em 

Londrina, temos como números mais expressivos: 33% moram na região central e 

12% mora em cada uma das regiões norte e sul. 

A análise total dos resultados nos revela que a maioria dos 

compradores 76% reside no município de Londrina e 24% habita nas proximidades 

dessa região. Nesse sentido, a maioria dos compradores mora na região central da 

cidade representando 34%.  

Isso nos evidencia que a localização dos espaços de 

comercialização dos produtos da ES, facilita sua aquisição por esses moradores, 

como também nos leva a questionar como poder o público torna visível a política 

pública de Economia Solidária em Londrina, pois a “reduzida” aquisição de produtos 

por moradores de outras regiões da cidade direciona a compreensão de quão é 

restrita a percepção dessa política no município. A escolaridade desse público será 

detalhada a seguir: 
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Gráfico 3 – Escolaridade dos compradores da ES/Londrina 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Formulário para os compradores, 2018. 

 

A escolaridade dos compradores do CPES demonstra que 36% 

possui pós-graduação, 9% superior completo e 18% superior incompleto. O que nos 

possibilita reafirmar o grau superior de instrução desses indivíduos. A escolaridade 

dos compradores da Feira Calçadão demostra que 23% possui superior completo, 

13% pós-graduação e 31% ensino médio completo enquanto números de maior 

destaque. 

Ao identificamos o total desse perfil, notou-se que 20% possui curso 

superior completo e 17% possui pós-graduação. Esses números expressivos 

demonstram que os compradores tiveram acesso à educação superior e a formação 

profissional. Essa questão também abordada por Carrion; Santos; Oliveira (2010) 

tiveram resultados similares no que tange a um grau de escolaridade dos 

compradores acima da média nacional. 

Podemos destacar que dentre 42% de indivíduos que não trabalham 

dentro desse segmento, 27% são aposentados. Por consequência, conforme 

informado anteriormente, o conhecimento do perfil desse público representado pelos 

aposentados pode ser um facilitador de ações desenvolvidas pelo programa. 

Ao possuirmos como referência o salário mínimo de R$954,00, os 

resultados apontam que 55% dos compradores do CPES recebem de 2 a 4 salários, 

18% de 4 a 6 ou (18%) não possuem atividade e 9% recebe 1 salário. 

Os resultados apontam que 40% dos compradores da Feira 

Calçadão recebem de 2 a 4 salários, 19% de 4 a 6 ou (19%) não possuem atividade 
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e 21% recebe 1 salário. Podemos afirmar que os compradores da Feira Calçadão 

possuem diversos níveis de escolaridade, esse aspecto reflete-se na atividade 

laborativa que desempenha e no salário que obtêm. 

A perspectiva geral é representada no gráfico abaixo e evidencia 

significativamente que 42% recebem de 2 a 4 salários o que expõe um público de 

camada média como comprador. 

 

Gráfico 4 – Renda mensal dos compradores da ES/Londrina 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Formulário para os compradores, 2018. 

 

Nesse contexto, os resultados que definem a caracterização dos 

compradores nos pontos de venda selecionados de Economia Solidária em Londrina 

– CPES e Feira Calçadão – representam algumas similares como o público 

predominantemente feminino, com expressiva presença nas Feiras Calçadão.  

Os compradores residem no munícipio e são compostos 

principalmente por adultos e idosos com maior proximidade de porcentagem na 

Feira Calçadão (48% adultos e 44% idosos).  Outro fator que diferencia esse público 

de acordo com o espaço de venda é a escolaridade, uma vez que os compradores 

do CPES demonstram que 36% possui pós-graduação, enquanto da Feira Calçadão 

possui 31% com o ensino médio completo. 

Uma vez colocados à caracterização dos compradores que 

compõem essa análise, o eixo seguinte a ser detalhado, refere-se sobre os dados de 

consumo desses compradores e suas respectivas perspectivas avaliativas sobre o 

produto, localização do espaço físico e atendimento dos empreendimentos. 
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Um dado significativo corresponde aos 73% dos compradores do 

CPES que afirmaram que não é a primeira vez que compram os produtos da ES, em 

contrapartida aos 27% que compraram pela primeira vez. Diante disso, podemos 

afirmar que esses compradores são fiéis e retornam ao espaço para adquirir 

novamente os produtos, isso então permite ações potenciais para esse público 

específico. 

Ao serem questionados se era a primeira compra de produtos, 75% 

os compradores da Feira Calçadão afirmaram que sim, em contrapartida 25% 

disseram ter comprado anteriormente. A partir disso, podemos afirmar que esse 

público constituiu-se como efémero, no entanto, isso não inibe suas possibilidades 

se desenvolvidas pela ótica dos empreendimentos. 

Nesse âmbito, temos um percentual expressivo total de 66% de 

compradores que adquiriram pela primeira vez os produtos da Economia Solidária, 

por outro lado, um percentual de 34% que já havia comprado anteriormente o 

produto.  

Relembramos aqui a concepção de Marx (2008) sobre produção e 

consumo enquanto etapas que dialogam entre si. A produção é ponto inicial e o 

consumo o ponto final, já a distribuição está no centro que medeia ambos. Para 

Marx existe uma relação dialética da unidade entre ambos. Nesse sentido, 

acreditamos que essa concepção de unidade deva estar presente no interior do 

Programa Municipal de Economia Solidária e ser fortalecida pelos 

empreendimentos. 
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Gráfico 5 – Aquisição do produto solidário da ES/Londrina (É a primeira vez 
que comprou?). 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Formulário para os compradores, 2018. 

 

Afirma-se então, que um aspecto a ser desenvolvido é a fidelização 

dos compradores, pois junto à qualidade que motiva a compra dos produtos, o 

Programa Municipal de Economia Solidária poderia agregar na divulgação que os 

produtos da ES são desenvolvidos na perspectiva do trabalho associado, produzidos 

pela óptica do trabalho coletivo. Vale relembrar, que o consumo solidário é voltado 

para o bem viver coletivo, favorecendo tanto os trabalhadores que o desenvolveram 

quanto ao equilíbrio da natureza. 

Logo, o ato do consumo de produtos da Economia Solidária fortalece 

os empreendimentos em seu funcionamento e também promove essa prática regida 

por valores de igualdade, democracia, cooperação, autogestão, solidariedade, 

respeito à natureza e ao trabalho humano (LANZA, et al., 2014).  

Os compradores do CPES ao serem questionados sobre como 

tiveram conhecimento daquele espaço de comercialização, 64% afirma que foi de 

forma aleatória, 27% por indicação e 9% através dos meios de comunicação, ou 

seja, não foi mencionado pelos compradores o conhecimento do espaço pela 

iniciativa do poder público, aspecto esse que ressalta a importância de ser 

trabalhado esse viés. 

A expressividade de compradores da Feira Calçadão que 

conheceram o espaço de forma aleatória atinge a 85.4% do total, 10.4% 
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conheceram por indicação e 4.2% pelo poder público, os meios de comunicação não 

foram citados pelos compradores. 

O universo total dessa pesquisa, nos leva a um dado relevante em 

que 81% soube de forma aleatória daquele espaço de comercialização e apenas 3% 

teve conhecimento pelo poder público. Portanto, podemos afirmar que o Programa 

Municipal de Economia Solidária não tem realizado de forma efetiva a divulgação 

dos pontos de venda.  

 

Gráfico 6 – Como o consumidor soube do espaço de comercialização na 
ES/Londrina 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Formulário para os compradores, 2018. 

 
Questionados se comprariam novamente os produtos da ES, 100% 

dos compradores afirmaram que sim. A partir disso, apresentamos quais seriam as 

possíveis motivações que os levariam a uma nova aquisição e obtivemos o seguinte 

resultado: 

O motivo principal que levaria a outra compra é devido à qualidade 

dos produtos (32%) e a razão secundária corresponde ao trabalho coletivo que 

representa (27%). Com isso, acreditamos que os compradores ao adquirem um 

produto da ES o fazem, não pelo viés solidário que lhe é agregado, mas sim pelas 

características específicas que compõem determinado produto. 
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              Gráfico 7 – Motivos para compra do produto ES/Londrina 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Formulário para os compradores, 2018. 

 

Nesse contexto, resgatamos as concepções de Mance que justifica a 

criação de uma rede paralela a do modelo capitalista com a priorização no consumo 

solidário, já Singer acredita no desenvolvimento da ES inserida no modo de 

produção capitalista apontando para a necessidade de competição, por meio da 

melhoria dos produtos, preço e eficiência. Diante disso, a totalidade aponta que 54% 

raramente frequentam os espaços de comercialização dos produtos da ES e quando 

o fazem, a maior parte dos produtos comprados é artesanato (71%); alimentos 

(25%); e vestuário (3%) representando o último eixo de análise sobre o serviço. 

O alto índice de venda do artesanato pode estar associado à 

produção específica dos 27 empreendimentos solidários que o comercializam, sendo 

uma das maiores expressividades de consumo. Nota-se, por exemplo, que os 

produtos mais evidentes do CPES correspondem ao artesanato que predomina na 

estrutura interna do espaço fixo, alimentação e vestuário ocupam minimamente esse 

espaço. 

A expressividade do artesanato pode ser atribuída devido à 

aproximação dos produtos a este que se constitui também como o maior público 

comprador. Além disso, a maioria dos empreendimentos solidários é representado 

pelo artesanato, conforme informado anteriormente. 
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Gráfico 8 – Gênero do produto adquirido da ES/Londrina 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base no Formulário para os compradores, 2018. 

 

Em contrapartida, no artigo de Carrion; Santos; Oliveira (2010) 

houve a expressividade maior do consumo em produtos alimentícios, representando 

80% do total. Essa alta frequência se deu principalmente devido a Padaria Pão 

Maravilha14 como pontua os autores. 

Os resultados apresentados a seguir partem da perspectiva do 

consumo e dá margem para uma compreensão total dos dados. No que tange a 

avaliação sobre o produto, obtivemos os seguintes resultados na totalidade dos 

compradores: 

 

Tabela 2 – Avaliação sobre o produto 
Avaliação N % dos entrevistados 

Bom 15 25.4 

Não sabe 8 13.6 

Ótimo  35 59.3 

Razoável 1 1.7 

Total 59 100 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Formulário para os compradores, 2018. 

                                                 
14

 A Padaria Pão Maravilha iniciou as atividades no mês de julho de 2006 e sua finalização ocorreu no 
mês de novembro de 2016. 
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Os dados representam que 59% dos compradores avaliam o produto 

como ótimo; 25% como bom; 14% não sabe; e 2% razoável. Isso demonstra que os 

produtos comercializados são bem avaliados pelos compradores, o que os levaria a 

comprar novamente, afirmação já dita antes. Esse alto grau de aprovação dos 

produtos foi estudado por Carrion; Santos; Oliveira (2010) em que 49% avaliavam 

como ótimo e 49% como bons com um indicador de 98% de aprovação. 

Com isso, acreditamos que os produtos bem avaliados possuem 

competividade na perspectiva do consumo solidário. Embora a ES esteja inserida no 

modo de produção capitalista há possibilidade de renda aos usuários do Programa 

Municipal de Economia Solidária e também um potencial o desenvolvimento de uma 

rede de consumo solidário. 

A probabilidade dos compradores indicarem os produtos a outros 

consumidores é muito alta, o que representa 56% em sua totalidade. Ressaltamos 

que 49% avaliam como bom o espaço de comercialização e 47% consideram ótimo. 

Relembramos que ambos localizam-se na região central do munícipio representado 

principalmente pelo comércio e alta circulação de indivíduos. Nesse contexto, o 

atendimento é avaliado como ótimo por 81% dos compradores e 19% como bom. 

Concluímos esse capítulo com uma breve síntese dos desafios 

encontrados quanto à problematização do consumo na Economia Solidária. 

Inicialmente, para realizar o levantamento bibliográfico não encontramos muitos 

estudos sobre a temática do consumo solidário. Além disso, durante o período de 

realização dos estudos houve o rompimento do contrato com o PROVOPAR 

(Programa do Voluntariado Paranaense) o que trouxe instabilidade para os 

empreendimentos quanto ao direcionamento dessa política pública no município. 

Ressaltamos que ao longo do desenvolvimento desse trabalho 

pudemos perceber o quão rica é a temática acerca da Economia Solidária, no 

entanto, quão escassa é sobre a temática do consumo. Isso nos fez refletir sobre as 

possibilidades do estudo desse tema e como problematizá-lo diante das ações que 

se propõem o Programa Municipal de Economia Solidária. 

Nesse contexto, acreditamos que esse trabalho proporciona 

respostas e também questionamentos sobre o futuro da Economia Solidária tanto no 

município de Londrina quanto no âmbito nacional. Com isso, o fortalecimento dos 

empreendimentos, a divulgação dos espaços físicos de venda, assim como a diretriz 

que perpassa a produção e consumo deva ser valorizada para a escolha consciente 
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dos produtos solidários que definidos pela qualidade possam o ser também 

escolhidos por tudo o que representam. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou tratar sobre os fatores motivadores do 

consumo nos pontos de venda selecionados de Economia Solidária do município de 

Londrina. Para isso, realizamos uma revisão bibliográfica contida nos capítulos 

iniciais e a análise da pesquisa empírica detalhada no capítulo final. 

Inicialmente, abordamos sobre a categoria trabalho como ato e 

processo em que homem transforma a natureza e a si próprio. Para então, 

avançarmos na discussão sobre a produção, distribuição e consumo na perspectiva 

da teoria crítica. O que nos levou a compreensão da produção e consumo como atos 

recíprocos que estão ligados entre si e perpassam todo processo produtivo. 

Em um segundo momento, buscamos compreender o consumo no 

âmbito da Economia Solidária, a partir do histórico da Economia Solidária, suas 

principais iniciativas com as cooperativas, para assim compreendê-la na 

contemporaneidade, sua presença no cenário nacional e como política pública no 

município de Londrina. Com isso, tratamos sobre o consumo sob o enfoque da 

Economia Solidária. 

Com o capítulo final, discutimos sobre as ações públicas da 

Economia Solidária e buscamos responder à pergunta inicial do nosso trabalho: 

Quais fatores permeiam a decisão de compra dos consumidores nos pontos de 

venda selecionados de Economia Solidária de Londrina? Por meio da pesquisa 

empírica, realizada com a aplicação dos 59 formulários aos compradores da 

Economia Solidária foi possível a resposta a esse questionamento. 

Relembramos que os pontos de venda selecionados correspondiam 

ao Centro Público de Economia Solidária (CPES) e a Feira Calçadão, tais espaços 

localizados na região central do município de Londrina. 

Nesse sentido, podemos apresentar os principais fatores 

motivadores da compra do produto solidário, que se destaca por sua qualidade e 

pelo trabalho coletivo como principais exponentes.  

No entanto, cabe destacar que os compradores do CPES adquirem 

os produtos principalmente pelo trabalho coletivo que este representa; já os 

compradores da Feira Calçadão o adquirem pela qualidade. O que em linhas gerais 

nos leva ao alcance do objetivo geral de nossa pesquisa, na medida em que 

compreendemos que os fatores que levam ao consumo é principalmente a qualidade 
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dos produtos representados por 32% das respostas dos compradores, seguidos pelo 

trabalho coletivo em 27% totais das respostas. 

Ao caracterizarmos o perfil dos consumidores da Economia Solidária 

nos pontos de venda selecionados representamos por meio da construção de 

gráficos que contemplavam: o gênero dos compradores da ES/Londrina; perfil etário 

dos compradores; escolaridade e renda mensal. 

O gênero dos compradores é predominantemente feminino, o que 

totalizou em 81% das respostas e a presença do gênero masculino esteve em 16% 

das respostas. As mulheres, portanto, apresentam-se como as principais 

consumidoras dos produtos da ES em Londrina. Com o perfil etário representado por 

51% de adultos e 41% de idosos.  

Acreditamos que a especificidade desse público deve ser observada 

para o planejamento de futuras ações do Programa Municipal de Economia Solidária 

no município de Londrina. 

Com escolaridade que transita entre ensino médio completo, ensino 

superior e a pós graduação, a renda mensal dos compradores atinge de 2 a 4 

salários mínimos (referência de R$954,00). O grau de instrução desses 

compradores permite o desenvolvimento de ações direcionadas a essa 

especificidade ao informar, por exemplo, sobre a perspectiva do conceito e da 

prática da Economia Solidária. 

A partir dessa caracterização, desenvolvemos os eixos sobre o 

consumo e as perspectivas avaliativas a partir de seus compradores. Assim, 

abordamos sobre a aquisição do produto da ES/Londrina; como o consumidor soube 

do espaço de comercialização; motivos para a compra do produto; e por fim, o 

gênero produto adquirido. 

Os dados do consumo nos revelaram que o perfil dos compradores 

do CPES se diferencia do perfil da Feira Calçadão, visto que os compradores do 

CPES demostram-se fiéis ao consumo dos produtos, e os compradores da Feira 

apresentam-se como transitórios.  

A afirmativa dada acima se justifica pelo questionamento realizado: 

“É a primeira vez que comprou?”, 73% do público do CPES já haviam comprado 

anteriormente e 75% do público da Feira Calçadão haviam comprado pela primeira 

vez.  
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Os dados acima nos permitiram a problematização sobre como 

consumidor soube daquele espaço de comercialização e 81% descobriu de forma 

aleatória, 14% por meio de indicação, 3% através do poder público e 2% pelos 

meios de comunicação. Esses dados nos revelam que o poder público não realiza a 

divulgação dos espaços de comercialização e não desempenha de forma efetiva as 

ações previstas no Projeto de Educação para o consumo crítico e solidário. 

Visto que o motivo que favorece o consumo é a qualidade, podemos 

afirmar que o poder público pode atuar no sentido de esclarecer quais fatores 

permeiam a produção e consumo de um produto solidário, marcado pela construção 

coletiva, autogestão, buscando o equilíbrio da natureza e dos recursos em função do 

bem viver coletivo. 

Dessa forma, pode-se resgatar a ideia de que o consumo solidário 

prevê o atendimento as necessidades e desejos dos consumidores ao realizar o seu 

livre bem viver pessoal, promovendo o bem estar dos trabalhadores que a elaboram, 

colaborando na construção de sociedades mais justas e solidárias. 

O gênero do produto adquirido aponta para o artesanato como maior 

exponente de venda dos produtos na ES/Londrina (71%), o gênero alimentício 

também merece destaque (25%). O alto consumo de produtos artesanais está em 

consonância com a maior parte dos empreendimentos destinarem sua produção 

para esse fim. 

Outros fatores que merecem destaque são a alta probabilidade de 

indicação do produto a outra pessoa sendo muito alta (60%); a avaliação do espaço 

de comercialização como boa (49%); o atendimento é avaliado como ótimo (81%) e 

100% dos sujeitos da pesquisa pretendem comprar novamente os produtos da ES.  

A expressiva aceitação dos produtos da Economia Solidária em 

Londrina possibilita a criação de estratégias que cative ainda mais esse público, por 

meio de parcerias com a rede de serviços socioassitenciais ou mesmo com a ACIL 

(Associação Comercial e Industrial de Londrina). 

Acreditamos que as reflexões aqui propostas são um ponto de 

partida para a compreensão do consumo, a partir de seus compradores, e o 

desvelando das características que constituem esse público, são essenciais para o 

planejamento de futuras ações que atendam suas expectativas e também colaboram 

para a consolidação de uma Economia Solidária marcada pela qualidade de seus 
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produtos, fruto do trabalho coletivo e preço justo empregados desde a produção ao 

consumo. 

A trajetória construída até aqui nos aproximou ainda mais da 

temática escolhida e nos permitiu conhecê-la sob a perspectiva dos seus 

compradores a partir dos pontos de venda selecionados. 

Em virtude disso, inúmeros caminhos podem ser traçados pelo 

Programa Municipal de Economia Solidária e pelos empreendimentos que o 

constituem, de forma que a Economia Solidária se fortaleça e se efetive como 

prática. 

Consideramos, assim, como Paul Singer (2002, p. 38) que “[...] os 

praticantes da economia solidária foram abrindo seus próprios caminhos, pelo único 

método disponível na história: o da tentativa e do erro. ” e que os mesmos têm 

possibilidades de continuar avançando rumo a uma sociedade mais justa e solidária.  
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APÊNDICE A 

Formulário aplicado aos compradores da ES/Londrina 

O consumo nos pontos de venda selecionados de Economia Solidária no Município de 
Londrina a partir de seus compradores. 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Serviço Social da Universidade 
Estadual de Londrina. Tempo de aplicação das: ___: ___ às ___: ___ 

 
Local: 
( ) Centro Público de Economia 
Solidária 
(   ) Feira Calçadão 
 
1. Dados Gerais: 

1.1 Genêro 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
1.2 Em que década você nasceu? 
(   ) Década de 1950  
(   ) Década de 1960  
(   ) Década de 1970  
(   ) Década de 1980  
(   ) Década de 1990 
(   ) Década de 2000  
(   ) Outra ________________ 
 
1.3 Em que cidade mora? 
(   ) Londrina 
(   ) Outra cidade  
Qual ________________ 
 
1.4 Caso resida em Londrina, qual 
região que mora? 
(   ) Norte 
(   ) Sul 
(   ) Leste 
(   ) Oeste 
(   ) Central 
(   ) Rural – Distrito 
________________ 
 
1.5 Qual a sua escolaridade? 
(   ) Sem Escolaridade 
( ) Ensino Fundamental (1º Grau) 
Incompleto 
( ) Ensino Fundamental (1º Grau) 
Completo 

(   ) Ensino Médio (2º Grau) Incompleto 
(   ) Ensino Médio (2º Grau) Completo 
(   ) Superior Incompleto 
(   ) Superior Completo 
(   ) Pós Graduação 
 
1.6 Trabalha? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
 
1.7 Em qual setor trabalha? 
(   ) Alimentos 
(   ) Serviços 
(   ) Indústria 
(   ) Comércio 
(   ) Agricultura 
(   ) Público 
(   ) Aposentado(a) 
(   ) Autônomo 
 
1.8 Se trabalha qual é o seu vínculo de 
trabalho? 
(   ) Formal 
(   ) Informal 
 
1.9 Com relação a sua atividade 
remunerada mensal (salário de 
referência R$954,00): 
(  ) Não possuo atividade remunerada 
mensal 
(   ) 1 salário mínimo 
(   ) De 2 a 4 salários mínimos 
(   ) 4 a 6 salários mínimos 
(   ) Mais de 6 salários mínimos 
 
2. Dados sobre consumo: 

 
2.1 É a primeira vez que comprou? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
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2.2  Encontrou o que veio procurar? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
2.3 Como soube desse espaço de 
comercialização? 
(   ) Indicação 
(   ) Aleatório 
(   ) Meios de comunicação 
(   ) Poder Público  
 
2.4 Pretende comprar novamente? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
  
2.5 Se sim, por qual motivo? 
(   ) Qualidade 
(   ) Preço justo 
(   ) Por ser fruto do trabalho coletivo 
(   ) Produto diferenciado 
(   ) Comodidade 
(   ) Diversidade de produtos 
  
2.6 Se não, por qual motivo? 
(   ) Poucas opções de produtos 
(   ) Não gostei da qualidade do 
produto 
(   ) É longe o local de comercialização 
(   ) Considera o produto “caro” 
(   ) Atendimento ruim 
 
2.7 Com que frequência compra nesse 
espaço de comercialização? 
(   ) Quando preciso 
(   ) Em datas comemorativas 
(   ) Frequentemente 
(   ) Raramente 
  
  
3. Dados do serviço: 
 
3.1 Gênero do produto adquirido: 
(   ) Alimentício 
(   ) Artesanato 
(   ) Vestuário 
 
3.2 Qual a sua avaliação sobre o 
produto? 
(   ) Ruim 
(   ) Razoável 

(   ) Boa  
(   ) Ótima 
(   ) Não sabe 
 
3.3 Qual a probabilidade de indicar o 
produto à outra pessoa? 
(   ) Muito alta  
(   ) Alta 
(   ) Média 
(   ) Baixa 
(   ) Muito baixa ou nenhuma 
 
  
3.4 Como você avalia a localização 
desse espaço de comercialização? 
(   ) Ruim 
(   ) Razoável 
(   ) Boa  
(   ) Ótima 
 
 
3.5 Como você avalia o atendimento? 
(   ) Ruim 
(   ) Razoável 
(   ) Bom  
(   ) Ótimo 



 

 


