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Experiências e Fundamentos da Economia Solidária de Paul 
Singer

 Rômulo Manzatto (*) 

Na última edição de Informações 
Fipe, iniciei uma curta série de Três 
notas sobre a economia solidária de 
Paul Singer. Abordei então, na pri-
meira nota, a economia solidária 
em perspectiva histórica, como 
apresentada pelo professor Singer 
em sua obra mais conhecida sobre 
o tema.1

Na edição atual, apresento as duas 
notas seguintes, relativas a al-
gumas experiências marcantes 
de economia solidária e aos fun-
damentos dessa forma de gestão 
econômica como vistos por Singer.

1  Experiências de Economia So-
lidária

Entre as bem-sucedidas experi-
ências de economia solidária dos 
países em desenvolvimento, Singer 
cita o caso do Grameen Bank, fun-
dado pelo economista Muhammad 
Yunus, na cidade de Dhaka, capital 
de Bangladesh.

Conta Singer que Yunus, então um 
jovem professor universitário de 
economia, assistiu consternado aos 
efeitos da chamada “grande fome” 
de 1974 em seu país. Yunus notou 
que até havia oferta suficiente de 

alimentos, mas que grande parte 
da população não dispunha de re-
cursos financeiros para obtê-los.

Ao examinar o problema mais de 
perto, Yunus viu que os mais afe-
tados pela situação de pobreza 
eram os grupos que não detinham 
nenhuma propriedade. Grupos 
formados, em sua maioria, por ar-
tesãs e trabalhadoras rurais, que 
dependiam do capital fornecido 
por pequenos agiotas locais para 
produzir.

Singer lembra que as taxas de juros 
cobradas pelos emprestadores in-
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formais eram altíssimas, fazendo 
com que as trabalhadoras locais 
se vissem presas a uma transação 
financeira que mais se assemelha-
va a um mecanismo de extorsão 
coletiva, uma vez que quase todo 
o rendimento do trabalho diário ia 
para o pagamento da dívida com os 
agiotas.

Yunus resolveu entrar nesse cir-
cuito emprestando um pouco do 
seu próprio capital. Inicialmente, 
os pequenos empréstimos foram 
feitos sem prazo definido para pa-
gamento e sem a cobrança de juros. 
O resultado foi surpreendente. O 
jovem economista recebeu de volta 
praticamente todo o capital em-
prestado, com índices de inadim-
plência muito baixos.

Esse projeto piloto foi então ex-
pandido por Yunus, com a criação 
da pequena estrutura que daria 
origem ao Grameen Bank. O Banco 
foi instituído em um sistema co-
operativo, o que significa que, ao 
se associarem e receberem um 
empréstimo, trabalhadoras e tra-
balhadores tornavam-se membros 
do Grameen Bank, com direito a 
voto em assembleias locais e repre-
sentação nos conselhos decisórios.

O impacto social das operações do 
Grameen Bank foi bem além do que 
seu próprio fundador esperava. 
Estimuladas a participar das deci-
sões do negócio, muitas mulheres 
passaram a se rebelar também 
contra outros tipos de injustiças 
e discriminações, atuando como 

agentes de mudança nos costumes 
de suas regiões.

Os resultados pioneiros do Grame-
en Bank fizeram com que, em 2006, 
Muhammad Yunus fosse agraciado 
com o Prêmio Nobel da Paz, em 
reconhecimento aos seus esforços 
no fomento ao desenvolvimento 
econômico e social.

Agora no setor produtivo, Singer 
cita outro exemplo de experiência 
em economia solidária que im-
pressiona pela escala. Trata-se da 
Corporação Cooperativa de Mon-
dragón, que leva o nome da peque-
na cidade em que foi fundada, na 
região do país Basco, na Espanha. A 
corporação iniciou suas atividades 
na década de 1950, na produção 
e fabricação de eletrodomésticos, 
para posteriormente se tornar um 
extenso complexo produtivo e coo-
perativo. Na Corporação Mondrá-
gon, os trabalhadores são também 
donos do negócio, partilhando os 
lucros acumulados e participando 
ativamente da gestão do negócio.

Hoje a Corporação Mondrágon 
agrupa um amplo sistema de 95 co-
operativas, que respondem por 132 
filiais produtivas espalhadas pelo 
mundo. São cerca de 80.000 cola-
boradores e um faturamento anual 
de mais de 11 bilhões de euros.2

2  Princípios da Economia Solidária

Singer acredita que tanto a compe-
tição quanto a solidariedade per-

meiam o atual modo de produção 
capitalista. Assim, se é verdade que 
existem mercados competitivos e 
competição acirrada entre empre-
sas, trabalhadores e prestadores 
de serviços, também é verdade que 
a própria divisão do trabalho den-
tro das empresas e entre as empre-
sas ocorre mais por cooperação do 
que por competição. 

Afinal, como lembra o economista, 
o produto de uma empresa nor-
malmente só tem utilidade quando 
complementado pelos produtos e 
atividades de outras empresas. Da 
mesma forma, as atividades espe-
cializadas dos trabalhadores de 
uma empresa precisam ser combi-
nadas de maneira harmoniosa para 
que o produto final tenha sucesso 
na disputa de mercados.

O que parece constituir a principal 
diferença entre a economia compe-
titiva e a economia solidária, para 
Singer, é o modo como as empresas 
são administradas, além dos efei-
tos mais amplos de cada tipo de 
gestão nas pessoas envolvidas.

Na economia competitiva pratica-
-se o que Singer chama de hetero-
gestão. Nesse tipo de administra-
ção, os trabalhadores dos escalões 
mais baixos tendem a realizar ta-
refas repetitivas e sabem pouco ou 
quase nada sobre o funcionamen-
to global da empresa ou do setor 
em que exercem suas profissões. 
Nessa gestão, os escalões corpo-
rativos mais altos concentram a 
informação relevante e as decisões 
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estratégicas para a continuidade 
do negócio.

Não é o que ocorre na economia 
solidária. Nesse caso, a adminis-
tração do negócio opera a partir 
da autogestão, acredita Singer. Na 
autogestão a administração do 
negócio procura ser democráti-
ca. As decisões de negócio podem 
ser tomadas em pequenas assem-
bleias ou assembleias gerais, com a 
eleição de representantes de cada 
departamento da empresa. As de-
cisões de rotina ainda são toma-
das por gerentes e coordenadores, 
sempre escolhidos pelos membros 
ou por uma diretoria eleita.

Nesse tipo de gestão, Singer afirma 
que a hierarquia de comando se 
inverte. Ou seja, as ordens e ins-
truções para a gerência do negócio 
fluem de baixo para cima, enquan-
to as demandas e informações para 
o andamento da operação f luem 
de cima para baixo. A autoridade 
máxima da empresa cooperativa é 
a assembleia geral que reúne todos 
os associados. Nessa assembleia 
são deliberadas as diretrizes que 
nortearão o negócio em determi-
nado período.

Singer parece especialmente in-
teressado no exercício do diálogo 
democrático proporcionado pela 
autogestão cooperativa. O econo-
mista lembra que, nesse modelo 
de gestão, os trabalhadores asso-

ciados devem se preocupar com 
aspectos mais abrangentes da ges-
tão do negócio, e não só com suas 
tarefas rotineiras.

Esse trabalho adicional exige maior 
esforço de todos, mas também au-
menta o interesse dos envolvidos 
nas diferentes etapas do negócio, 
aumentando também o cuidado in-
dividual quanto à qualidade na exe-
cução do trabalho. O atingimento 
das metas do negócio se torna uma 
atividade cooperativa, que envolve 
os associados com um maior senso 
de compromisso do que se simples-
mente estivessem obedecendo a 
ordens.

Singer vai além. Para ele, o princi-
pal mérito da cooperativa é con-
ciliar a eficiência econômica, ne-
cessária para a continuidade do 
negócio, com o desenvolvimento 
humano dos que participam do 
processo produtivo. 

Assim, a participação nas decisões 
coletivas pode ser um processo de 
educação e conscientização. Um 
passo importante para a realização 
humana em um ambiente de dis-
cussão democrática. 

Por isso, ao borrar as diferenças 
entre o mundo do trabalho e o 
mundo social, a economia solidária 
de Paul Singer permanece como 
valiosa fonte de reflexão que pode 
nos ajudar a pensar o futuro.
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